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 1 قسمت

http://www.romankade./
https://t.me/romanhayeasheghane
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 .... گیپاشو د یبزن گریجز ج دختر

 .. یحاال خود دان مهیساعت چنده ؟؟ساعت هفتو ن یدونی؟م یبرس ریبازم د یخوایم

 دایبالشمه پ ریز آهان٬من کجاس پس اه  یگوش نیتو تختم نشستم ا خیخاک تو موخم شد س یوا مین ؟؟هفتویییچ_

که بشه  یبسته خب بنده خدا حقم داره فکر کنم تنها سالح یمامان من ساعتو خال نیباز ا "6شد ...وااا ساعت ک 

مادر من استعداد  نیدادش بلند شد اصال ا یصدا ازکه ب زدمیفکرا بودمو چرت م نیتو هم گید نهیکرد هم داریمنو ب

 داره ... دنیتو هوار کش یخاص

واا _سکته نکردم!!  دمتیهم بکن شانس اوردم د افتیبه اون ق نهیینگاه تو آ هیسراغت ؟؟  امیب ای؟؟ یپاشد یلین_

 میشکل نیخداچرا ا اخودهی...نهییبه بدنم دادمورفتم جلوآ یکشو قوس هی.. یبانمک یناز نیمگ من چمه ؟دختر به ا

 ؟؟!!

اوه چشاامو..  ختسیبهن ر یوحشتناک جورهی شمیفرو حالت داره نصفش توکش رو سرمه بق یکه بلنده و کم موهام

 یدجل میآدم خوراشدم ...ج هیشب ینی دهیپر کمیشده رنگمم  اهیس یزده بودم حساب شبیکه د یملیدورش بخاطر ر

تو حموم  یآخه کمه کم دوساعت دهیاز من بع رونیربه گرفتموزدم ب هیدوش  هیتو حموم  دمیحولمو برداشتمو پر

 هسم!! یآدم نیهمچ هی گیآوازبعله د ریز زنمیارمومیدر م یزمسخره با یکل مونمیم

نرسم به کالسا انقد  ریترم د نیاز ا گیگرفتم د میشروع شده و من تصم دتازهیترم جد سیخب االن وقتش ن یول

 عیذره آبروهم رهسپار کنم بره..موهامو خشک کردمو سر هی نیهم  خوامینم گیرفتم شرفم رفته کف پام کأل د رید

 یه افمیق میشونیرو پ ختمیموهم ر دیویش هارتاچ دمیپوش یمشک ومغنعهیبا مانتو کوتاه مشک یشلوار لوله طوس هی

  یمعمول کوتاهه و مینیو کوتاه و کلفته ب یابروهام هالل دهیپوستم سف یبانمک گنیبهم م شتریب  میخوبه خودم راض

ته رف میبوده که چشام به خانواه مادر نیبزرگه شانسم ا یکم نییاز باال و پا سیدرازم ن یول سشین یلبام قلوه ا

هم  یکمیو ملیپنککور کمی با٬٬جون مامانه مامانم  زیمثل عز هیبلندو فر رنگشم که آب یدرشته با مژه ها بأیتقر

حرفام اوف ساعت داره  نیباشن خخخ خاک تو مخم! با ا یراض گرانمید شاالیا میشد ماکه راض یعال یرژقرمز همه چ

  رونیکولموبرداشتم از اتاق زدم ب شهیفت مه

و که وارد حال خورهیم کیراه رو کوچ هی یاز در ورود هیکرم صورت بیهاش با ترک لهیبزرگه و اکثر وس بأیما تقر خونه

داداش  نیامیبن٬٬رو به رو همه نیامیاتاق منو بن گسیراه رو د هیسمت راستم آشپز خونس که بغلش   شهیم ییرایپذ

 ..یبابا انمام یک اونم برا یسالشه و اما اتاق اخر27بزرگترمه 
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 خودموبه آشپز خونه رسوندم..سالم برخانواده محترمه .. رجهیش هی با

 خدا زده پس کلت ؟؟؟ یآفتاب ازکدوم طرف در اومده زود پاشد ریخانم اوقور بخ یآبج کیسام عل_ یبن

 

_ni loofarin_roman 

 

 2 قسمت

 ییراجو هی یهع_

 رسونتتیم نیامیبخوربعدش بن یزیچ هی نیبابا بش یلین_بابا

 مین بربلند شد گفت:بز نمیامیو چپوندم تو دهنم که بن ینون رو زدم توخامه شکالت کهیدوتا ت عی...سرییچشم بابا_

 دهیبأرسی.. تقر یبن 2۰6تو دمیپر گرمهیآل استارم که ج یایکتون دنیاز مامان باباو پوش یمنم بعدازخدافظ  یلین

 نگه داشت نیامیدم در دانشگاه که بن میبود

رفتم تودانشگاه از دور  یاز بن یدارم مواظب خودتم باش .. بعده خدافظ یکه کارو زندگ نییزپایبر گیخب د_یبن

 جان ما چجوراس ؟؟ قیخانم احوال رف یمحکم زدم پشتش.. به به فر یکیرفتم پشتشو  یواشکیو  دمیفرزانه رو د

 یفرما شد فیچه عجب زود تشر نتیبا اون دست سنگ ینابودم کرد شاالیا یلین یبترک_یفر

 سرکالس حاال ... میبر ایهشته ب کیساعت نزد گهید مینیما ا_

کم ش نی..ا دیبر دیتونیدادو گفت م تیکرد بعدش باالخره رضا دیلیمخ مارو ت یدوساعت یدیاستاد مج نیا پوووف

 موندنونداره یقاروقورش بلند شده جنبه خال یمنم  برام که برام شرف نزاشته صدا

 بر بدن  میبزن کونسکافهیک هی میبر یگماافریم_

 ... میباشه بر یلیههه از دست تو ن_یفر

 بوخودا  شدمیچقدگرسنم بوداا داشتم تلف م شیآخ اوووم
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کجا  ت؟اصألیمأمور رهیم یک نیامی،بنیلین یخانم،راست قهیعت هیدور دهنتم پاک کن لطفأشکالت_یفر

به تو؟؟ با دستمال دوردهنمو پاک کردم گفتم:هووو دختراون وسط  دهیم شه؟؟یم یچ نشیماش مونه؟یره؟چندروزمیم

دوهفته  شیک رهیفردا صبح م یباشم..بن کنمااگفتهیجمعت نم نجامنیا یوفتیم یریمیم یشیم رخفهینفس بگ هی

 نجانبیبه ا رسهیکه.... م شمنیماش مونهیم

 

 ۳ قسمت

 

 ولیا_یفر

 دوردور... میریخانم ازفردا م یفر کتمیاوچ_

چلغوزش اومدن  یکه با اون دوتا دوستا رادیدره کافه بازشدو چشممون روشن شد به جمال آقاه هویکه گفتم  نویا

بزنه  کنیاز کالس ع رونیبودم ب دهیـــش،،ندیا نکشیاز همه باالتره با اون ع کنهیتوالبته خودشم چلغوزه ها فکر م

زد  با پاش یابونیاون غول ب هوی شدکهیما رد م زیاز کنار م شحتمأ اعتماد به سقفش دوباره زده باال.. داشت با دوستا

 ی..منم حساب دنیخندیکردنومیکه به زورخودمو نگه داشتمو اونام داشتن بهم نگاه م وفتادمیداشتم م میبه صندل

 م ..شد یکفر

 ... نیلوچتو باز کن درست بب ی!! اون چشایکور دمیاشای ارنتیب لچرببرنیبگو دوستات با و  یراه بر یسیبلد ن_

انم خ هی یاد؟؟انگارینم ییصدا هیچندشش گفت: کاوه داداش  یازدوستا یکیروشو کردبه کاوه  رادیکه گفتم ه نویا

 !کنهیغد غد م تیمرغه داره از عصبان

عدشم ....بشد؟؟یچ یگرفت یزشت دختر بازه بوگندو هس لیگفتم: من مرغم؟؟؟اگر من مرغم توام گور تیبا عصبان من

پررو  رادیه نیا لیچشم غره توپول تحو هی..دم درم  میاشاره کردم که اونم پاشدوبعد از حساب کردن رفت یبه فر

 (میکاش نداشت یکه ا میرمشترک دا کالسچند ترم از من باالتره و دوتا  رادی)ه رونیب میدادم ..رفت

 دیپریبهم م دانقدیباهم دار یشما دوتاچه پدر کشتگ دونمیبنده خدارومن نم یشست یـــلین_یفر

 لویمگ؟!!اه ولش اصال پسره گور یدینداشتم خودش مرض داره شروع کرد ند شیمشکل از خودشه من که کار_
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 وقت دارم یساعت هیباربودصداش دراومده بودباالخره پاشدم ساعت سه..خب خوبه  نیکه دهم میآالرم گوش یصدا با

من  ینشوبرایو ماش تیمأمور شی.. داداشم امروزصبح رفت کی،آخ رونیبرم ب یبا فر خوامیساعت چهار م

گفت  شمدرکشوگرفت بابا به نکهی..بعد از اکنهیکار م یوتریشرکت واردات صادرات قطعات کامپ هیتو  یگذاشت،،بن

 بهش یزیقبول نکرد رفت سراغ کاره خودش باباهم چ نیامیبن یخودش مشغول بشه ول یفرش فروش ادوتویکه ب

نکک پ یرژصورت هیکردم  پیخوشت یحساب دمیبه دستو صورتم زدمو لباساموپوش یآب هینگفتو آزادش گذاشت،، 

 ! هقربون چشو چالم به ب یا ملیخط چشمو ر

 ؟؟! یکه مامان با اخم گفت :کجا به سالمت رونیاتاق زدم ب از

؟؟؟!! هاا؟؟ که بهش  دونهیدختر اسمش فر نیترشدگفت: مگ ا ظی! اخمش غل رونیب میباهم بر یدنبال فر رمیم_

 بزرگ شو! کمی یلیاخه! زشته ن یچ یعنی ؟یفر یگیم

  رونیبزنه و از در رفتم ب ینزاشتم حرف گیچشم مامان خوشگله.. د_

قربون صدقمون  میرو ندار یخودم .. کس یهسم برا یگریجون  خانم راننده! چه راننده ج یمون، اپشت فر نشستم

ادا  فرجام ریام نیریبا آهنگ عشق ش زمویخودم بشکن م یبرا روی...طوله مسگهید رمیبره مجبورم خودم به عهده بگ

 ...اوردمیاصول درم

 

 ۴قسمت

 چه کنم  گهیخوشم د سر

رو فرمون ضرب گرفته بودم ...منم که  کردمویم یبلند همخون یچراغ قرمزبودم اهنگم رو اوجش بود باصدا پشت

 یپسره توش بود بس هی هڪ یبغل نیچشمم افتاد به ماش هوی.... رفتمیچپوراست م ومدمیم زیآهنگ ر ــــربایجوگ

 من باز مونده بود یایاز خول باز شدهنمشخص نبود اما  یلیداشت چهرش خ یدود نکیبود .. البته ع گریهم ج

 بودمن کردم!! یچکار نیبخار شم برم تو هوا آخه ا نیاون لحظه آب شم برم تو زم خواستیدلم م ینی

 زول زده ... یهمونجور ستایبابا ول کنم ن ی،ا کنهیهنوز داره نگاه م دمینگاه دوباره انداختم د هی
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اشاره  نییپا دمیرو کش شهی...ش ارهیدر ن یباز زیه ینجوریا گهیحدأقل د رمیبزار حالشوبگ نمیبینم نویا گیکه د من

 .. نییرو داد پا شهیکردم اونم ش

 !!یبر زول زد ؟؟بریدیخوشگل ند ی!چشات از کاسه دراومدا لوچ شدیکنیم گاین گای؟ن هیچ_

 وار باش... دیمثل تو بود خوب شد توام ام لمونیتو فام یکیدختره خول وضع ما  نیبب_پسره

 ....گازشوگرفتورفت

به خودم اومدم و گازشو گرفتم  یعقب ینای... با بوق ماشیگیبه من م ی!خول وضع خودتقأ؟یکردق یپسره چه غلط نیا

 دمیلزنگو نایا یجلو در فر دمیرد کردم و رس یرو چجور یبعد ابونیدوتا خ دمیشده بود که نفهم یانقد اعصابم فلفل

از گ شین عیپاره شه دهنش( سوار شدمنم سر دادمیم حتمالباز )که من هر لحظه ا شیهم با ندو دقه بعد  شیبه گوش

 یدیپر یدوباره به کدوم پسر یشد یاعصاب چته باز برزخ یخانم ب یلینگاه بهم انداخت گفت:ن هیدادموراه افتادم 

 به ملت یبلکه بختت باز شه نکه بپر ایعشوه ب کمی؟؟آخه دختر خوب 

هم مث منه و  یفر ییخدا یدم درتون)ول دنیخاستگارا صف کش یروش چقد موفق بود نیشما باهم نمیبیبعله م_

 (دهیبه پسرا نم یتیاهم

 

 ۵ قسمت

دوست منم  هڪکردم براش  فیرو تعر ازماجرایرتاپی!! ازسشده؟؟یچ یبگ یخوایاز من گفتن بود ،حاال نم_یفر

خنده هاش گفت: آخه  نیب شدیداشت سقط م هڪبود دهیخنددادنه انقده  یو دلدار یقربونش برم ته ابراز همدرد

از  دیگفتو دوباره ترک نویشک کنه..... ا لتحق داشته  به عق ارویخب  دهیقر م ابونیتو خ نیتو ماش یمونگول جون ک

 بست. ششوین هڪچشم غره توپ بهش رفتم  هیخنده .. منم 

 

رو رسوندم خودمم رفتم  ی..فر میموبرگشتیداد تیتو پاساژا باألخره رضا دنیو چرخ ابونایدور دور تو خ یاز کل بعد

 سمت خونه ...

 کردمورفتم خونه .. نوپارکیماش
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امشبم خاله هات  رونیجان مامانت باخالت رفته ب یلیبابااومدکه گفت:سالم ن یصدا ن؟؟ییکجا تیسالاام اهل ب_

 نجایا انیم

 * گرطالیاتاقم ج رمیمن م زمیباوشه پدر عز_

 

  یلین یلین یلیپاشووووو ن یــــــــــــــــــــــلین یـــلینـ_

نکره فرزانس اوف دوباره صداش بلند شد گفت: خواب به خواب  یصدا سیمامان ن یصدا یاول صبح هیک نیا اه

 یلین یلین یلین یلین یلیدختر؟؟ن یرفت

 خونه ما؟؟ یاول صبح یخوایم یکرده ؟چ ریدرد... سوزنت رو اسم من گ یزهر...ا یگرفته گفتم:ا یبا صدا_

جات  برو من یگفت یاه دختر تو به خرس قطب یدیخواب ی،باز گرفت گینابغه پاشو د میکالس دار ازدهیساعت _یفر

 به خدا ! بتیج یهسم اونوگذاشت

 یـــــــــــــیبودم  بزار بکپم فر داریب روقتیتاد شبید_

 ها؟ یبود داریوقت ب ریتا د هڪ یکردیم یغلط گفت: اووو چشمم روشن چه یلحن شوخ هی با

مخ اونو  ولیبا خنده گفت:ا یزمان از دستم در رفت.. فر کردمیم یتو اس باز یننه بزرگه آق بابا یداشتم باعمو_

  گیکن د فیمن رد ی!! داداششم برا؟؟یزد یچجور

اضر ح رونیبودن نفله ،حاال هم لش ببر ب نجایا شبیخاک تو موخت،خاله هام د یزدم تو کلش گفتم:ا یکی بلندشدم

 .میاون استادگنداخالقوتحمل کن دلشیبا هڪدانشگاه  میلش ببر ییدوتا امیشم ب

 هیودستوروموشستم عیگفت بعدش هم رفت منم سر نوی.. ایلفتش ند ایزودحاضرشوب اتتمیمن غالم ادب یعنی_یفر

شدم  خوب شییکردم خدا ممیمال شیارا هیکال مانتو کوتاه دوست دارم  دمیکوتاه پوش یمانتو مشک هیبا  یخیشلوار

 ــمیرفت هڪ.. د برو ولموبرداشتمڪ ردمڪهم سر یمغنعه مشک زززیسرعت عملم دمم ج نیبا ا

 

 حرفهیو با مامانم م سادهیکنارآشپز خونه وا دمیرو د یفر
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 .. ــــــایمادر دن نیســــالم بربهتر_

 ...ایدختـر دن نیتر ســــالم بر زشت_مامان

  یتومن۵۰شد اندازه دوتا سکه چشام

 ریروت تأث یفرزانه  هم کالم ش نیبزارم با ا دینبا گید یزنیتازه م یمامان خانم چشمم روشن حرفا نیآفر_

 خنده  ریباهم زدن ز یمامانو فر نباریبدگذاشته.. ا

 راه مویشد نیبا مامان سوار ماش یازخدافظ بعد

 

 6 قسمت

 .. میراه افتاد مویشد نیبا مامان سوار ماش یاز خدافظ بعد

به ارزوم برسمو  نکهیقبل از ا ترسمیگند اخالقه م یلی)استادمون( خ یکمال نیا یلیکه ن کهیاووف تراف_یفر

 میبرس رید یــــــــــــــــلینـــــــشه! ن رید یواا ایسکته بزنم برم اون دن نیا یمعمارشم از دادو هوارا

سره من رفت نفس تو نرفت؟؟غر نزن  یوا_؟؟  ــاباتوامــ یبزنن... هـــــو یجلو چشممون بندر ارهیمونوماجداد

 راه باز شد.. ایانقد ب

 عجب یخوشگل مشک سیجنس هیبود  نییپا نیماش شهیش دمیآشنا شن یصدا هڪ روندمیداشتم م ینجوریهم

 یلیپنچرشدم..دوباره صداش اومد .. خانمه رسام ...خانمه ن یحساب هڪ دمیبابا سرمو اوردم باالتر رانندشود یزیچ

 باشه لیگور نیکه مال ا نیماش نیا فیبود ح رادیمضخرف ه یرسام ...صدا

 اشاره کرد. رادیبازومو تکون داد نگاش کردم که به ه یخودم بودم که فر توفکر

انقد موأدب  دهیرادبعیسوال دارم خانم رسام؟! تعجب کردم از ه هیگفت: یا انهیلحن موز هی رادبایسمت ه برگشتم

 !¿دکتر ؟؟!! حاال بفرما دنهیسوال پرس یجا نجایا مینیبیتو کالس م گرویدیبحرفه با من!! گفتم:ما هم

 ینیکه گفت  ینی!! تو فکر رفتم اه؟؟یچجور طشیدن؟؟شراینامه م یخانم مگه ب مرغاهم گواه یلین گمیم_رادیه

برگشتم سمتش دوباره گفت  یدی!!!!!!مرغو با من بود با اخم شدیــــــــــــــــــــــــــــی؟؟چیچ
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 یفر یبودم که حت یگرفتو رفت.. انقد عصبان دوگازشویخانم مرغه ... خند شهیفکر نکن مغزت رگ به رگ م ادیز

 گاهتو دانش میپارک کردمو رفت نوی.. ماشدمیلب گفتم : نشونت م ریبگه سرعتمو بردم باالو ز یزیجرأت نداشت چ

عث تو با تیجونم اروم باش عصبان یلیگفت:ن یکه فر کردمیلب غر غر م ریز زدمویخودم حرف م زبایر هیراه رو  یتو

 رادویدوباره ه یتو کالس .. اما وقت میحرفاش بود تکون دادمو رفت دییتا یکه به معن یاون خوشحال تربشه سر شهیم

 شدم .. یفلفل دهیم لمیوکه لبخندژکوند تح دمید

  میعقب تر نشست فیچند رد میرفت ی.. منو فر تیخاصیچلغوزه ب یجلو نشسته بود کنار دوستاش پسره  فیرد

فقط  دقه هی یاگرکس ادیسر وقت م شهیهم یکمال شهیبلندم نم شیاز صندل یحت یچکیه ادیب یدقه مونده کمال ده

 یکیاخه  زنهیحرف م وایدختره ش نیهم داره با ا یفر نیو اجماعن فاتحه... هووف ا کنهیم دشیکنه شه ریدقه د هی

زه پ یفر شهی!! البد داره پ؟یحرفیکه باهاش م ادمهدختره حال بهم زن هم  نیا یبروسل یبگه ننه  یفر نیبه ا سین

 هووع ... دهیخونشونو م کیآنت یالیوسا ایقراضش  یدوست پسرا

 به دوستاش گفتو رفت سمت دره کالس ! یزیچ هیکه  رادیخورد به ه چشمم

 ی؟داشتم ازفوضول رهی؟؟کجا م رونیب رهیاالن داره م نیا جـــــــــــــــــــــــــــــــانم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 رفتم.. رونیک پاشدم و از کالس ب زدمیپرپر م

 

 7قسمت

دست به آب دنبالش رفتم  برنیم فیدارن تشر یبعـــله آقا سره صبح دمشیکه د دمیتو راه رو کش یسرک هی

  شدمیاونجا نبود وگرن رسوا م یا گهیخداروشکر کس د

  یآخر ییرفت تو دسشو دمید رادوی...... هگید دیالمصبا خب بشور ومدیم نجایتا ا ییدسشو نیگند ا یبو اووف

 داره !! دنیبه من بگه خنگ خدا دست به اب رفتن ملت هم د ستین یکی اخه

 کنمیم یدارم کاره خوب یلی... خادین یکس اینوکرتم خدا  یباز شد اروم رفتم تو وا شمیکه تو سرم اومد ن یاز فکر اما

 کارشه  یحقشه تالف نیاما خو ا خوامیاز خدا هم کمک م
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 هم از پشت هم از داخل قفل دارن  نجایا یها ییاز پشت قفل درو بستم دسشو اروم

اما مجبور بودم  شدیحالم داشت بد م نکهیبا ا کیکوچ ریش هید به که اون گوشه وصل بو یخورد ب شلنگ چشمم

 ... گهید

 اومد  رادیه یصدا هویداغ بود  یداغو  باز کردم امتحان کردم حساب آب

و .... خندم گرفته بود شلنگ اب ستین یکردم کس ریتو گ نیمن ا سین رونیاون ب یکس شهیچرا باز نم نیبابا ا یا_

 نشم  سیخودمم فاصله گرفتم خ ییبردم جلو و از باال انداختم تو دسشو

  دیابو ببند نیسوختم سوختم ا میگوش یتوأم وا نیسوختم اقا من ا یوا_رادیه

 نفهمه که کار منه  رادیبود ه فیبرداشتم و گزاشتم سرجاش.. خواستم برم اما ح شلنگو

 یکردم کمال ریدرو من گ نیباز کن ا ؟؟ییتو یلی؟؟صداش اومد گفت : ن دییشمس شما یم گفتم:اقاجلو در زد رفتم

  میهاا باز کن بر زنهیم شمونیات

 ... یکرد الیخودم گفتم هه!! خ شیپ

 

 ۸قسمت

 نترس یحاال هم از کمال یدیترسینم ی: شما که از کسگفتم

 منم دوست ندارم بندازتم  یدونیفقط اخالقشو که م  ترسمینم گمیاالنم م_رادیه

 د؟؟یندار یبرم سر کالسم کار دیبه هر حال من با_

 درو باز کن نیا ایبا من نکن ب نکارویا یلین_رادیه

ن و سومأ اون تو بمو نه؟یاز ا ریدر باز کنن غ توننینداره که درو برات باز کنم !دومأ اصأل مرغا که نم یاوألبه من ربط_

 رونیب یزیازش بر رسهیتو ذهنت م یو هرچ یدهنتو باز کن دینبا یاونجا لذت ببر تا بفهم زیدل انگ یاز هوا یو حساب

...... 
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روز از عمرم  هیروز فقط  هیاگر  یلیبلند شد گفت:ن رادیه یصدا یحرفم رفتم سمت دره خروج نیاز گفتن ا بعد

  خورمیقسم م ارمیاشکتو در م یبدجور رمیگیحاله تورو م یمونده باشه مطمئن باش بدجور

 برگشت سمتم  یباااش... برگشتم تو کالسو سرجام نشستم فر  الیخ نیصد تومن بده آش به هم_

 معلوم هست لشه مبارک کجا بود ؟_یفر

  یبزود یفهمیخودت م_

 کله رادشمسیبه ه دیرس کردنیاوناهم اعالم حضور م خوندویاومدتو ........... اسم بچه هارو م یکالس باز شد کمال در

 فویاول نشسته بود ک فیرد نیریچون جناب خودش رادیه فیافتاد به ک یکالس خفه خون گرفته بودن چشم کمال

رزش ا یبعد هم رفته کالس براش انقد ب کالسوگفت :پس اومده تو یتو چشم بود که کمال یحساب شیخال یصندل

 دنیبود همه تو شوک بودن با د رادیاز کالس گذشته بود که در باز شد.. اوه اوه ه یساعت میبوده،، بـــــــاشه ... ن

بود چون  سیشلوارشم خ رهنویطرف پ هیبود   ختهیبهم ر سویموهاش خ  شدمیداشتم از خنده منفجر م افشیق

  دادینشون م شویسیخ یشلوارش کرم رنگ بود حساب

راتون ب دیگفت :استاد با رادیه دنیخندیم زیر زیحرفش همه ر نیابا  د؟؟یگفت:به به جنابه شمس استخر بود یکمال

 بدم  حیتوض

 .... یچ یبرا حین بابا توض_یکمال

 یحــــــق ندار یپا تو کالس من بزار یحق ندار ــــــــگیداد وحشتناک زد گفت د هیصداش بلند شد  هوی

.... 

ز ا دیکالس ترک نباری؟؟ ا ینبود ییمگ دسشو رادیکاوه گفت :ه هویبدجور داد زد که قلبم اومد توحلقومم   انقد

 کرد خخخخ  یتیشخص بیتخر قشویکاوه ناخواسته رف دمیخنده منم که کبود شده بودم انقد خند

از  رونیب دیبر دویریوقت منو نگ نیاز ا شتریب نمتونیهم دوست ندارم بب گیمتاسفم برات جناب شمس د_ یکمال

 ..رونیب دینداشته باش یولمن انتظار بخشش و قب

 دیم کوبدرو محک رونویبرداشت رفت ب فشویک دیفهمیلبخندمو م ینگاه کردم که فقط اون معن رادیبا لبخند به ه منم

 گناه داشت عشقم رادیه چارهیب ـــــــــــزمیعز گفتنیم ومدکهیدخترا م یپچ بعض پچ
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 قاشیرف رادویدنبال ه کننیچرا انقد موس موس م نایا دونمینم زونی.....حالم بهم خورد دخترم انقد او هوووع

 ..ـــــــشییا

 

 ۹ قسمت

نه  گفتیم یکردم بنده خدا  دهنش  باز مونده بود ه فیکرد منم کل ماجرارو تعر چمیسوال پ یکل یازکالس فر بعد

 ! یکنینه نه م ی.... نه .... نه ... اخرش حرصم گرفت گفتم :نه و نکمه چته ه

 ..یهس یک گهیبابا تو د یسرش اورد ییبال نیهمچ شهیرم نمباو یلین_یفر

 شما !! کیرسام هسم کوچ یلیسرش اوردم تا ادم بشه ..ن ییبال نیهمچ قأیباورت بشه چون دق_

 خانوادش  یبرا یجنازشو بفرست یاز دست تو ..فکرکنم دفعه بعد _یفر

 ... کنمیخوبه روش فکر م نمیا_

 واسه خودمم سوال شده !! دونمینم_تو جمع شده ؟؟  یتو یهمه رو چجور نیا یلین یوا_یفر

************* 

ده تنگ ش نیامیبن یدلم برا یلیحرف زدم خ یباهاش تلفن روزیگذشته د نیامیکه از رفتن بن شهیم یهفته ا هی

ک  پشتم بوده االنم شهیو هم ارهیدر نم یاصال برام قلدر باز سیپا یلیخ یلیخ گیجونم به جونش بستس داداشمه د

 .. یبه بدن اونم دو لپ زنمیم وهیو دارم م نایا یچتر شدم خونه فر

 دوست ندارم ..!! وهیم ادیانگار !!!!!!!! من با دهن پر گفتم: اره ز یندار لیم یکنیجان چرا تعارف م یلیبخور ن_یفر

 .. میدیخند ییبعلــــــه کامال مشــــخـــــصه !!!! دوتا _یفر
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مامان  یو با غر غرا دنیخند ی.. ساعت سه بعد از کل دهیچقد حال م یاره تلپ بشم خونشون آخ که چتربازقر امشب

فت: اومد تو اتاق با ذوق گ یکه برم فر دمی... بعد از صبحونه لباسامو پوشمیفرداش کالس نداشت میدیباالخره کپ یفر

 ؟؟؟ گید یکنیزحمتتو کم م یدار ولیا

 من رحمتم  هیزحمت چ_

 جواب ندم  تونسمینم میزنگ خورد ناشناس بود منم از فوضول میکه گوش کردمیم یخدافظ میدر داشت دم

 الــو بله ؟_

........ 

 ممنونم ........._

 من خواهرشون هسم _

 رو سرم خراب شد  ایانگار  دن دمینشن یزیچ گهید

اما من الل شده بودم و  شدهیچ دنیرسپیارومم کنن و م خواستنیفرزانه و مامانش م دمیکشیم غیبودم و ج نشسته

 دمینفهم یچیه گهیرفت .. د یاهیچشام س

 

 1۰ قسمت

 ریزدم ز یاومد همه چ ادمیمن تو امبوالنس بودم   دیچیپیآمبوالنس تو سرم م  ریآژ یبزور باز کردم صدا چشامو

 اومد  یفر ی... صدا کردمیصدا م نویامیو بن زدمیزجه م هیگر

 تورو بخاطر خدا اروم باش اروم  یلین_یفر

 ؟؟ یجان خوب یلین یلین_شده بودم ....  حالیکردم که ب هیزدم زدمو گر غیج اتقد

 بود  یفر یصدا
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 شمیاز پ نیامیتصادف کرده گفتن بن شیتو ک یدیرفت د نمیامیبن یدیافتادم داد زدم فرزانه د بتمیمص ادهی دوباره

 ؟؟؟یدیبد بخت شدم د یدیرفته د

 شده ... ینجوریا نمیامیبن دمیدیو نم مردمیکاش من م ایخدا

... و تار شدن چشام . ادمهیتو اتاق و بعدشم سوزش دستمو  ختنیکه چند تا پرستارا ر گفتمیم ادیفر غویبا ج نارویا

  ومدیزده بودم صدام درنم غیاما انقد ج ختیریاشکام م نجامیچند ساعته ا دونمینم

 اومد تو اتاق  فرزانه

 ؟یخانم ؟؟چطور یشد داریچه عجب ب_یفر

 

مرده همونموقع که  یلیکه ن دونستینم یغم مرگ داداشمو کم کنه ول خواستیبود حتما م طونیشوخو ش لحنش

 خدا چرا ما چرا اخه  ی؟؟ا هیاالن حال مامان بابا چطور ینیخبرو مرد  نیا دیشن

چهار ستون بدنش سالمه اون تلفن فقط  نیامیاشکاتو ندارم  بن دنیطاقت د ینکن عوض هیبلند شد :گر یفر یصدا

فکر  یاحمق ب یپسره  ادیبه روزت م نیا دونستیاما نم ارهیکه اشکتو در ب رادیاز طرف ه تیاذ هیبود  تیاذ هی

 اره ...یکارتو درب یکردنت که تالف تیرو کرد فقط بخاطر اذ یکار نیهمچ

 ختیریاما اشک از چشام م دیخندیاز هر دوتارو به اجرا گذاشتم لبام م یبیرکت هیکنم اخرش  هیبخندم گر دونسمینم

اب بد خو شبیگفتم د انوینگفتم جر یباهاش حرف زدم ول رهیرو بگ یخواستم شماره بن یتا باالخره اروم شدمو از فر

 .. گرفتمباهاش حرف زدمو اروم  یبودم نگرانت شده بودم کل دهید

 رادیارسام ه یلیمن ن کنمیاما خودم ادمش م شهیاون ور تر گذاشته ادم نم مشیلیپاشو از گ یلیپسره خ نیا_

  یگفتم فر یک نیبب کنمیشمسو سوسکش م

 .. کردینگام م یوحشتناک افهیق هیبا  فرزانه

 ؟؟یکنینگام م لیعزرائ هیچته شب_

 ؟؟؟ یشد ریبوده دوباره ش یالک یهمه چ یدیفهم_یفر
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 اخه.._

 رادیبا ه گهیقسم بخور زود باش قسم بخور که د  نیامیساعته بجون بن۴۸حرفمو ادامه بده گفت:اخه و حناق  نزاشت

  یلیزود باش ن  یزاریو سر به سرش نم یندار یکار

 یفر مارستانیبستم ... توراه برگشت از ب رادویقسم خوردم همونجا  پرونده ه هیو جد یعصبان یلیخ دمیکه د منم

 یتالف دیبگ یلیبوده و به ن یزنگ زده  به فرزانه گفته سره کار رادیخبرو دادن بهم ه نکهیساعت بعد از ا هیگفت که 

اون  و دیکش مارستانیکارم به ب گیهم م یکرد؟فر هیگر یحاال حساب ارمیگفته بودم بهش اشکشو در م دیکارشود

 ! کردمیبکشه فکرشو نم نجایکار به ا خواستمیو گفته نم خورهیهم جا م

 

 11 قسمت

 تهیورمأم یبن دهیفهم هیاز درو همسا ریب بهونه امر خ قیدنبال اطالعات من گشته با تحق یگفته که چند روز بعدشم

 دخترباز لیمرگ رفتم ،،خدا ازش نگذره پسره گور یخواسته سر به سرم بزاره سر به سر که ن تا پا قیو از همون طر

  رونیب دیکه پشت فرمون بودمنو از فکرام کش یفر یردم ... صداکه قسم خو فیح فیح تیخاص یبوگندو ب

 وگرن فاتحه....  دناایمامان بابات نفهم میشانس اورد یلین گمیم_یفر

 رو لو نداده؟؟ یزیاوف اره مامان تو که چ_

 یکنه باهات مامان منم هرچ یپشت وانت یاز دوستامون خواسته شوخ یکیگفت:ن بابا بهش گفتم  دیخند یفر

؟؟امشبو عشقو  یخوش گذرون میبر یلین گمیکرد م رادیداشتو نثار روح محترم ه  ادیتا االن  یکه از بچگ یفحش

 حال!

 ؟؟ امیب تونمیبه نظرت م افهیق نیب من  بنداز با ا گاین هیجونه ننت  یفر_

ودتو خونه ما خ میبر ای؟؟!!ب گیم یخونه مامانت چ یبر یشکل نیاگر ا ییمتفکرانه نگام کردو گفت :خب آنگوال یفر

 بعد شام خونم ! رونیب رمیم یمرتب کن بعد  بزنگ به مامانت بگو امشب با فر

 ... یمشنگ بود یلیها قبال خ ایتازگ یعاقل شد یلیخ یفر گماایانداختم گفتم:م یب فر گاین هی
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 دونمیمن یکردم گفتم عاقل فیگفت ک چرا بهش گفتم مشنگ !! من که ازش تعر رهیبهم بدو ب زیر هیدم خونشون  تا

 چرا پاچمو گرفت ! ...

******* 

 یشده  سع یبرام عاد یلینکردم خ یاز دور اما توجه دمید یچند بار رادویهفته از اون  اتفاق مضخرف گذشته ه هی

اصال  دادمیمنم جوابشو م زاشتیفقط چون سر به سرم م چوقتیه کردمیبهش فکر نم ینیباشم  الیخیب گهیکردم د

 بهش .. شنیم زونیاو لوستر نیکالسمون ع یدخترا نیانقد که چندشه ا  ومدهیازش خوشم نهم 

اومده ک با اون قد  یدرو باز کرد مطمئن بودم بن یتو خونه مامان با قربون قدوباال رفتن کس دیچیپ فونیا یصدا

چهار چوب  در ظاهر شد  یسوخته تو یدرشت قهوه ا یچشا دیصورت سف شیته ر  یورزش کار کلیبلندش ه

 هیابروهاش کمون بایتقر هیهم  معمول شینیداره ب ینازک یبلنده  و چشاشو جذاب کرده لبا یلیمژه هاش خ نیامیبن

 یبرعکس من که موهاابروهاو مژه ها ییمن اما کمتر رنگشم خرما یحالت داره مثل مو یکمی سیموهاش صاف ن

جذاب بود،،  ییخدا یهالل یداشت و ابروها یقهوه ا یور بودو چشماب یکم نیامیداشتم بن یرنگ یبا چشما یمشک

  میکه خواهرو برادر شدیممشخص  میکنار هم بود یاما وقت

رو داشت ..منوبلند 1۹۰هام رفته بود بچم ییبه دا یبود اما بن16۵بغلشو شاالپ شاالپ ماچش کردم قد من  دمیپر

و کردو من ینکبت توف  ـــــــــــــــشیکردو چشاو لپامو بوس کرد منم دوباره ماچش کردم که مثل زنا گفت ا

 پوستم حساسه ... یگیچندش نم

 کردن ... یاومد تو و با مامان هم ماچ ماچ یتو بچم بن ادیبزار ب یلیمامان اومد ن یصدا

 

 12قسمت

بود  ـــــغیتر بود ورنگش قرمز ج نییپا یاز سرشونه کم ناشیزانو که است یتا باال یمجلس راهنیپ هیبرام  یبن

 داداشم از منه قهیبود  سل یگرد بو و پشتش تا کمر تور قشیداشت  یکیاورده بود ساده بود اما پارچه قشنگو ش

 یاورده بود در کل سوغات راهنیپ هیبابا  یو برا یروسر عیمامان  یبهتره برا رسرمیخاک تو موخ که دختر هستم خ

بپوشمش.....  تونمیم هیذوق کرده بودم چون اخر هفته که تولد فر یکل راهنمیبود من که بخاطر پ کیهاش درجه 

 قیبه هر حال من رف رمیبگ یفر یکادو توپ برا هیتا  رونیب میاز سرکار زود اومد و باهم رفت نیامیامروز غروب بن
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د اخ که چق میدیخر کیست نقره اسپرته ش مین هیپاساژ چند طبقه  هیتو  دنیچرخ یبعد از کل گید کشمیفابر

د تو دل برو بو یلیخ ییساده بود اما خدا دیداشت خر یمشک یساعت با صفحه بزرگ که بند چرم نمیامیبن گرهیج

خوشگله ...از طرف   گهیدارم د شکنم خو دوس کاریبندازم.. چ رمویازش بگ یداده شد گاه یفر لیتحو یوقت دیبا

 .. ****** میدیخر یتاپ دامن بادمجون هیمامانمم 

 ینیه باش گمیبارمی یبهش بگه دختر وقت ستین یکیاخه  ایزود ب ایهزار بار زنگ زده که زود ب تیغضم نیصبح ا از

 رو برداشتم  یگوشدخترس   نیزنگ خورد اووف حتما باز ا میدوباره گوش یزنگیچرا هر پنج دقه م گهیباشه د

 یکیروز تولد و مرگت  کنمیم یکاریاقا بغال سرکوچمون  میکر یآق بابا یبجونه  پسره ننه  یفر الـــــــــو

آق  یه ننه بجون پسر یلین یرینم رینفس بگ هیکه گفت:   یتوگوش دیچیپ یبن ی..صدا یگیم یچ میبشه بنال ببن

: افتاد گفت  یلحن الت هی!! .... بعدش با یدیشه یحاضر نباش امیخونم اگر ب کیاقا بغال سرکوچمون نزد میکر یبابا

 خانم؟؟؟ یآبج

 خان داش!..... ایب یبه موال ..زود میباشم گفتم:نوکرت یکردم الت مویسع تینها منم

موهامم باالهاشو صاف کردم و  ملیپنککو ر یرژ زرشک هیبا دمیدم در منتظرمه چشامو خط چشم کش نیامیبن

رو  دمیپوش  یگشاد مشک یکمیمانتو  یکردم   فیبودم خودم ک یعال یلیفر بمونه خ یگزاشتم همونجور نشوییپا

ند قرمز با پاشنه بل یبسته بودم کفشا تکه داش یداده بودم باال  جلوشم با بند یکش داشتو کم ناشیلباسم که است

و ....خدا امشبه ر رونیاز در رفتم ب یشال مشکو قرمز بود با  شدیجا م میکه توش فقط گوش کیکوچ یور ی فیک هی

 بگزرونه...... ریبه خ

 

 1۳قسمت

 بدم . یرفته بود خونه خاله و از من خواست کادوشو به فر مامان

 بلند گفتم :سلـــــــــــام !! یپشتش به من بودبا صدا یبود ول سادهیوا نشیکنار ماش یبن رونیدر رفتم ب از

مارو  یریکبیا یلین نیشما ا دیبخودش اومدو گفت:سالم خانم خوشگله ببخش عیماتش برد سر دیجا خورد منو د هوی

 ؟ یاق بن میام ؟؟؟؟اره؟؟داشت یریکبیبا اخم گفتم :من ا د؟؟یدیند
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 گفت :سوار شو انقد حرف نزن جغله! دویخند بلند

* 

اژدها  یــــیفر ادیهم داره م یشد اوه اوه با چه خشم داشیاز دور پ یدر باز شد و فر عیزدم و سر نارویا یفر زنگ

 !! شودیم

م راحت ش نیمنو بکش از دست ا ایخدا یا یلینبره ن افتوی؟؟ها؟ مرده شور ق یایمرده تو قرار نبود زود ب لیذل_یفر

از دست  هیجور نیهم نی؟حرص نخور  ا یاومد :سالم فرزانه چطور یبن ی..صدا نشیرو س دیکوبیهمزمان مشتشو م

 کرد  شیکار شهیرفته نم

 .... یگیاره واال راست م یخوش اومد نیامیسالم بن_یفر

 جفتتون ! یمشت کردم گذاشتم جلو دهنم گفتم عه عه عه نگاه کن باوشه دارم براتون برا دستمو

نده غالم مو هیتموم شد  یدیرس ری؟؟د یکن دایشوور پ یخوایم یگفت:حاال چرا انقد خوشگل کرد دیخند یفر

 ! کنمیو چشاش لوچه ته بار مونده برش دار باهات ارزون حساب م دهیدهنش بو پا م کمی اههیس

 

 یحاتم بخش شهیدستت م یخودت عصا یو کور یریپ یرو هول دادم عقب گفتم اه زر نزن نگه دار برا یدست فر با

 لباسامو عوض کنم ... یکردمو رفتم تو اتاق فر یچاق سالمت  لشونینکن ـ.. با فک فام

باسم بودم  چون ل دهیکفش پاشنه دار قرمز پوش هیگرفته بودو با  یکه بن یراهنیخودم پ یمااچ برا یبه چه لعبت به

 هی دیمنو د یوقت یدر اتاق باز شد فر  دمیساپرت رنگ پا هم پوش یناموس یاز مسائل ب یریجلوگ یکوتاه بود برا

ذاب ج یلیخودشم خ یعمو... اومدولپمو ماچ کرد ..فر بهبوس بده  هیخام بابا  خام گرتویگفت:به به ج دیکش یسوت

 یباداشت ل یکیکوچ بأیو تقر  یاستخون ینیروشن ب یابروها ییخرما یبلند موها یبود با مژه ها یبود چشاش عسل

 ترکونده بود ... یبود حساب دهیکه پوش یپرتر  با لباس اب کمیاز من قدش بلند تر بودو  دیسف ینازک و صورت

بود اگر  یشده بود !شب خوب فیمن خرک یکادو دنیبا د یبهش  که حساب میکادوهارم داد میدیو رقص مویزد یکل

 بود.. یعال رمیسروش پسر خالشو فاکتور بگ زیه ینگاها

* 
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ون همراهم باشه قرب نیگفت ماش ومدمیکه م شدیداده بهم برم دانشگاه چون شب م نشویامروز ماش نیامیبن

که تازه باز شده بود  بود جلوش  یلباس فروش  هیکه چشمم افتاد به  روندمیم ینجوریبرم  داشتم هم شیمهربون

 شلوغ بود... یحساب

 مییجلو نیسرم خورده بود به فرمون و ماش  ییجلو نیمحکم خوردم به ماش هویکه  دمیبرگردوندم جلو رو د سرمو

 بود........... یمشک سیجنس هی

 

 1۴ قسمت

 اه  رادیخدا بازم ه ی...وایمشک سیبودم جنس سیتصادف باشم تو فکر جنس ویتو فکر گند کار نکیا یبه جا 

که االن  دمیازش ترس یداره،، به درک! من ک ینقشه ا هینشده حتما باز  ادهیشدم ..واا اون چرا پ ادهیپ نیماش از

 ... .اوردمیسرمو باال نلحظه هم  هیبود نییسرم پا نشیبترسم رفتم کنار پنجره ماش

تو راه  دمیمارکت رنگ پاچ ینبود  درسته چند بار رو لباسا ایاتفاق بود مثل قبل هیحادثه  نیخان ا رادیه نی:ببگفتم

 تویشچند بار پنچر کردم گو نتویماش یکایالست  کردمیم عتیتوکالس ضا یکله پا ش گرفتمیم ییپا ریرو ها برات ز

 .... ختمیکردم روت آب داغ ر تیزندان ییجا قرار گزاشتم تو دسشو هیهک کردم با دوست دخترات 

 هی دادمیقول نم یاگر به فر یخدالعنتت کنه سکتم داد شیاخر نیهم گید یکرد یتالف یخب ... خب... توام کل اما

 دست خوش..... یلین یخودت بگ گرفتمیازت م یحال

 .. شدمیم ریدهنمو گرفتم باز داشتم جو گ یجلو هوی

 واقعأ اتفاق بود ...... نیو اروم ادامه دادم ا لکسیر یلیخ

 قمیتو  گیاومد سرمو که د نیباز شدن دره ماش یگرفته قبال شوصون متر زبون داشت ...صدا یچرا الل مون نیا وا

 باال اوردم .. یکمیرفته بود 

 ادوریتا حاال انقد ه یا دهیکش یبه به چه پاها یشلوار تنگ مشک هی گرهیچه ج یقرمز مشک یکتون هیرو  نجایا اوه

رو فرمه  ینه گندس نه الغر مردن کلشیه ییچه بازوها یجذب قرمز وا شرتیت هیخوب بر انداز نکرده بودم .. 

 چجووورم !
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 .. دمیرفت باالترو صورتشو د سرم

اشناس  افشیخوده خدا چقد ق ای ستین رادیه نکهیا ؟؟؟؟؟؟یـــــــــــــــــــــــــــــــــــــیچ

.. 

م طرفمو دهنمو باز کرد نمیبب نکهیخاک تو موخم بدون ا ینیپنچر شدنم  یبود برا یکاف  سین رادیه دمید نکهیهم

 ... رونیب ختمیچرتو پرت ازش ر

 ..دمشیفکر بودم که چقد اشناس کجا د تو

 !!!د؟؟؟یمث االنتون تو هپروت بود ینجوریهم هم یدر اومد :خانمه محترم موقع رانندگ صداش

 ! ادیب شیتو هپروت نبودم اتفاق بود ممکنه پ ریمگ مثل شمام؟؟؟نخ_

 ....دیزدگفت:البته شما حق دار پوزخند

 لبخند اومد رو لبم که دوباره گفت: هی منم

 رشتیب ارهیمردم در م یسره پسرا ییبالها نیهمچ هیو  ارهیدر م یباز وونهیو د دهیکه پشت چراغ قرمز قر م یکس از

 ...دیخودتونو ناراحت نکن رهیانتظار نم نیاز ا

  شعوریب یو بهم گفت خول وضع پسره  دیقر دادنمو پشت چراغ قرمز د یکه اون روز هیهمون نیاره !! ا ینه واااا یوااا

پر  یموهاشم مشک یگندم بأیپوست صاف  تقر یخمار مشک یچشا دمشیکامل ند یچه خوشگلم هست اون روز

گفتم( !!صورتشم  ی)چ گهید دایجد دلم نیبود از ا یمدلش همونجور ید که انگاربو یمدل نامرتب هی یکالغ

 ... با اخم گفتم:قر تو کمرم خشک شده بود قر دادم ب توچ یبود عوض تیجذاب یخدا یاستخون

 

 1۵ قسمت

 موقوف  یفوضول ارمیم یبخوام سر هرکس ییبه تو جواب پس بدم؟؟هر بال دیبا_

 ؟؟یاورد نمیسر ماش ییچه بال ینیبینم نکهیمث ا_پسره
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کم  بدم شرت شهیبگو خسارتت چقد م یدیکش شیپ نویماش ینداشت کم اورد نیبه ماش یربط چیقبلت ه یحرفا_

 !یشه فوضول باش

 خول وضع... یگفت:حواست به حرف زدنت باشه دختره  تیباعصبان پسره

 بالشته. ریز یخوابیاسمته طلسمته شب م یارامش گفتم :خودت تیتو نها من

 نشیدر اوردم که پسره رفت تو ماش نیپولمو از ماش فیو ک دمویحرصش گرفته خند یلیآرامشم معلوم بود خ نیا از

 ؟؟یریوقت منو نگ یش الیخیکنم ب میو گفتم: چقد تقد

 حرفا رو نداره... نیدختره تخسه زشته وراج خول وضع که ا هی رمیکه من وقتتو بگ یباش یتو ک_پسره

 تو کفشم ؟؟؟ یادامه دادم گفتم: باز که دماغتو کرد لکسیباز ر یکرد ول میعصبانحرفش  نیا

 !! یپاتو رو دم من نزار کنمیم هیتوص_پسره

 .......!! کنمیم شیچینگران نباش من برات ق یمن ول یپا ریز رهیدرازه که م یادیدم تو ز_

 یچیگفت:زبون توام درازه نظرت راجب ق یمن اونم تو اوج ارامشم بود با اخم وحشتناک یتو کف حاضرجواب یحساب

 ... یش یکی ابونیبزنم با اسفالت خ خوادیدلت م ه؟؟اصالیکردنش چ

و  ییتو دوران رهنما ارمیکردم به روم ن یسع یول دمیترس یکمی تشیشد ه بود از عصبان کیبهم نزد یلیخ

 ییپرو یاصال اما جلو سین ی(اخالقم التگمیافتخاره که دارم م یلیاشتم )حاال خد یسابقه کتک کار رستانیدب

  رهیکه نم رهیتو کتم نم جورهیو حرف زور ه سمیمیوا

 ومدیخونم در نم زدنیکارد م نیتعادلمو ازدست دادم نشسم زم هویرفتم عقب که  یهولم داد چند قدم ناقافل

برگشت  نیو محکم از پشت هولش دادم چون حواسش نبود با صورت خورد به ماش دمیپشتش به من بود ازجام پر

 هیفتم گ کیصورتمو بردم نزد خوردیشده بود که راحت تکون م جیجلو انقدر گ دمشیگرفتم و کش شرتشویسمتم ت

 بودم  یجد یلیآشغال ...خ شکنمیدستت بمن بخوره جفت دستاتو م گیبار د

د تا پولمو باز کردم چن فیک نیو رفت تو ماش نییدسشو اورد پا یول کنهیناکارم م نهزیبرد باال گفتم االن م دسشو

 خودم و حرکت کردم ..... نیو نشستم تو ماش نشیتراول انداختم توماش
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 یاضاف غلط گیخون اومده بود حقش بود تا د شینیپولو انداختم جلوش ب یافتادم وقت افشیق ادیحالم بد بود  یلیخ

 هرگز نمشیهرگز نب گهیوارم د دینکنه ام
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... . کننیم گایچرا بر بر منو ن نایطرفم واا ا دیدم دانشگاه و سه سوت خودمو به کالس رسوندم که سرا چرخ دمیرس

 یواال فر یانگار دنیادم ند

 شده؟؟یچ تیشونیبزغاله پ یلیاومد طرفم گفت : ن غیج غیج با

 ؟ گهیم هیچ میشونیدنت !!پکر یابراز نگران نیخاک تو گورت با ا_

افتاد که سرم خورده بود به فرمون و  ادمی هیخون دمیدستمو د نییو اوردم پا میشونیبه پ دمیاز حرفم دستمو کش بعد

 تصادف کرده بودم  ستین یزیگفتم:چ

من  یلی؟توروخدا بگو ن یرو کشت یمگ... بگو کس شدهیتصادف چ یــــــــیبلندشد:چ غشیج غیج دوباره

به  گهید زمیتوسرم بر یاگر اعدام کننت من چه خاک یلین یبردنش ؟زندس؟؟وا مارستانیطاقتشو دارم کدوم ب

 بخندم...... یک یایمسخره باز

منو توگور نکنه و حلوامو بار نزاره  نیتا ا ری.. نخ خوادیخودش م دنیخند امویخانم فقط منو بخاطر مسخره باز یدک

از دستت راحت شن انقد مضخرف نگو  یجماعت هی یریالل بم یریساعته بگ۴۸حناق  ی.. گفتم:اله شهینم الیخیب

 بزار منم بحرفم بعد اعدامم کن ...

 یاب هیشد .. صورتمو  الیخیکردم و اونم قبول کردو ب فیتعر ارویخودمو اون  نیب یریرو با سانسور بخش درگ هیقض

 نیرو رسوندم خونشون و خودمم تو راه برگشت مدام به ا یتو کالس .... فر میزخم نشده و برگشت ادیز دمیزدم و د

رفتم گ میکنم اخرشم تصم یرانندگ زاشتینم گید دیفهمیتصادفو تو خونه بگم اگر بابام یکه چجور کردمیفک م

ه طر سر ببخا دونمیکنه مجبور بودم خب... هرچند م یگندمو ال پوشون یجور هیبگم و اونم  یرو واس بن هیفقط قض

پارک  نویبود .... ماش دهیخسارت د کمی نشیماش یخب مجبور بودم بگم باالخره جلو یول کردیدعوام م مییهوا

رفتار کرده بودم  یاونجور ارویبا اون  نکهیناراحت بخاطر تصادف از ا یکردمو رفتم تو خونه هم خسته بودم هم کم

دپ شده بودم  بابا داشت  یکمیکردم  یاونجور نشویبگمو و ماش یچ نیامیبه بن نکهیخوشحال بودم اما از ا میلیخ
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ن بابا و م یگرایبابا نشسته بود بلند گفتم :سلــــــام ج شیهم پ یمامانم تو اشپز خونه  بود بن خوندیروزنامه م

ته سبرام بوس فرستادو گفت: خ  یشینما یبعدم بن یو بابا گفت:قربون دختره باباخسته نباش دنیصدامو شن یبن

 خانم ... یآبج ینباش

 بهش چشمک زدم  منم

گفتم  غیواال غرق کاراشه اروم رفتم پشتش بغل گوشش با ج  فهمهینم ادیهم ب یسونام لویماکه س مامان

شد با خنده  جادیا یبد یصدا هیو همزمان مالقه از دستش افتادو  یداد زد گفت وا هوی:سلــــــــام خوشگله  

ز اومدن سمت اشپ یسکته کردم ،،،،بابا و بن یلین یداد مامان اومد :پر پر نزن یصدا رونیبدو بدو از اشپز خونه زدم ب

... با خنده گفتم :مامانه خوده خودمه  دوسدااارم  یکرد تیباز مامانه منو اذ دهیگفت:ور پر یخونه بن

 دوووووووســــــــــدارم
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ه باشه اول مامان ادتیدختره خوب  نیوار اورد باال گفت:بب دیت سرم اومد تو اتاقم انگشت اشارشو تهدپش نیامیبن

 شد؟؟؟یچ یمنه بعد مامانه تو چون من بزرگترم ازت گرفت

تعجب  کمی یباهات صحبت کنم ..بن دیدرو ببند با نیامیبدم گفتم بن شویجواب شوخ نکهیا یگرفتم بجا انگشتشو

 ویسفک کرد زدم ک یتصادفو گفتم اونم اولش مثل فر یستو نشست رو تخت نشستم کنارشو ماجراکرد بعدش درو ب

حرفام که تموم شد طبق   ننیبیم یا رهیزنج... واالا منو قاتل  خورنیم شورنیقرصاشونو م نایکشتم من فک کنم ا

هت ب یزیکه چ ارویاون  نمیابروشو داد باال گفت :بب هیشد اما بعد  یسر به هوام شاک یادیز نکهیاز ا یکمیتصورم 

 بود)آرررره جونه خودم( یادم متشخص یلینگفت؟؟؟!!منم گفتم:نه بابا خ

  گمینم یزیچ نای:خداروشکر نگران نباش  به بابا ا گفت

 قربون داداشم _

حواستو  دیبا یول دمیم بهت  نیدوباره ماش شهیم یالپوشون شهیهم یبزن یگند هیفک نکن  یلیبا اخم گفت:ن یبن

  یخوب جمع کن
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 چشم_

 نیامیمنو بن یهاو کل کل ها یاونور ****شامو با شوخ ایبشم لباس عوض کن ب میناز ابج یبال قربون چشا یب_یبن

خوشحال شدم با زنگ  یلیبابت خ نیتصادف هم راحت شد و از ا هیاز بابت قض المیبود خ ی........... شب خوبمیخورد

 ...الــــــــو مشول شد و جواب داد شمین هیفر دمیبخودم اومدم و د میگوش

 ؟؟؟ یموخ چوب یکله چطو یب یسالم فر_

 ؟؟یگفت نیامیبن یبرا انویمحل قرربانت ،،جر ریاژدها پاچه گ یلیسالم ن_یفر

 اوم اره گفتم_

 گفتش؟؟؟ یخب چ_یفر

 ..یهرچ_

 اونوقت؟؟؟ یچ ینی یواا هرچ_یفر

 یچیه ینی_

 ؟؟یچ ینی یچیه _یفر

  یو همه چ یچیه_

  نیحاال بب زارمیبخدا دستم بهت برسه مو رو سرت نم یلین_یفر

 ..... زارمیسرکارت م ینجوریا یوقت دهیم یچه حال یدونیجونه تو نم یههههه فر_

 دانشگاه... میدنبالم و باهم بر ادیکردم و فردا قرار شد ب فیهم  تعر یفر یبرا ماجرارو

تا ۳۰باباش دم در بود سوار شدم اونم با  نیبا ماش یفر نییکردمو رفتم پا یخدافظ نایاز مامان ا ی***با تک زنگ فر

 گفتیم فقط رفتیکه نم رفتیبه گوشش نم شهینم یچیگفتم بهش تند تر برو ه یسرعت تا خوده دانشگاه روند هرچ

 حرفا  نیو ا کنهیحادثه خبر نم

 داشت ... یسود هیکاشته بود االن  جیدختره هو نیا یبه جا یفر یمطمئن شدم اگر بابا ینی
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 1۸قسمت

 ..... میساعت توراه بود هی کهیخانم نزد یفر ییساعت راهش بودو ما به لطف دست فرمون طال میکه ن یریمس

ه از پولو خون کردنیم فیتعر یکی نیا نیاز ماش ومدیم زدنیپسرا له له م یکه برا ییدخترا نیا یصدا یه توکالس

رش اخ نایا ترسمیمن م شنیدوتا قانع نم یکیماشاال خوش اشتها هم هسن به  گید یکی افهیپوقیاز ت یکیاون  ی

 شیتو دماغ یبا اون صدا یهست کننیصحبت م دیجد ردمو هیدارن از  نباریا ادیرودل کنن واااالا ....باز صداشون م

 یشده:وااا ینجوریدوتا سوراخ داره صداش ا نخود که هیکرد به  لشیاون گوشت اضافه رو عمل کردو تبد یکه از وقت

 راست یگفت:وا نجایا یهم نگام کرد پروانه صالح یکمیجذابه  یلیخ دمشیانقد نازو تو دل بروإ که نگوو دوبار د

حسو دارم فک کنم  نی:خودمم همیهست ـــــــــزمیبده شانس حتما چشش گرفته تورو عز ؟خدا؟؟ یگیم

 چشام کاره خودشو کردو دلشو باخت بهم .....

رو گاز بزنم از  یصندل نیا خوادیخدا دلم م یاز خنده خخخخخخ وا دمیترکیداشتم م دیکه رس نجاشیبه ا یوا یوا

و گرد داشت که دورشو مثل  زیدوتا چشم ر ؟؟یمگ تو چشمم دار زمیخنده خخخخ چشاش کاره خودشو کرد ...عز

 دختر واالا ..... یهمراه کم شهیآرا هیماشاال  کردیم اهیسرچهار راه س ید دودکنااسفن

ازصدتا  یکیبردن  فیکجا تشر دونمیخانم نم وایش نیگور به گوربا ا یفر نیبود ا دهیبده حوصلم پوک رشونیخدا خ

سرش رفته  ری،پتروس فداکار  خ یماام که قربونش برم  ننه بروسل هیفر نیقراضش ولش کرده ا یدوست پسرا

 ..... شهینم لیاومد تو و گفت امروز تشک یعیصمبده اووف دره کالس باز شد فک کردم استاده اما خانم  یخانمودلدار

که تنهام گزاشته و به استاد که قالمون گزاشته فرستادمو  یبه فر یلعنت هیاز امروز ما !!کولمو برداشتم  نمیا یدک

رم تو س دمیکوب یدو دست شهیکه اصال باورم نم دیرو د یزیچ هی..چشام  نییاز پله ها رفتم پا رونیاومدم از کالس ب

انگار کل  گمیم یجور هیبودمش اه  دهیچرا تا حاال ند نمیتو دانشگاه بب دیرو با اروی نیخدااا چرا ا یا

 لنگه  یسنگه مال پا یچرا هرچ ایاون روز تصادف افتادم خدا ادیسرمو تکون دادم و  شناسمیدانشگاهوم

 هی دونمینکن م یبا من همکالس نوینوکرتم خدا ا نمشینب یکالس چیتو ه چینباشه اصال ه یکیکنه رشتش با من  خدا

با  داره تیاووف نگاش کن پسره غضم یبودن بهتره تا همکالس یتحملش هم دانشگاه شهیم ختهیوسط ر نیا یخون

 انسشـــــــــ نیعنت به اجفتشون بازه ل شیو ن حرفهیم یعیخانم صم



 نیلوفر معصومی-نیلی

 

 
28 

 

 

 1۹ قسمت

 ثبت کنن اه ....... نسیادم تو گ نیبه عنوان خوش شانس تر دیمنو با اسم

***** 

 پالس.. چیپ رونیب میبر یو فر یامشب با بن قراره

سه ربه و جلو  ناشیکه است دهیپوش  یمانتو طوس هیکه از ظهر فرود اومده خونمون و چترشو باز کرده  یفر نیا

 شهیمثل هم هیکفششم مشک فویک یو شال مشک یشلوار لوله مشک هیداره با  ینوار مشک ناسیبستس و سر است

 ... شهیو پنکک خالصه م ملیر میمال یرژ صورت هیتو ششیارا

انتو م هیرو هم اوردم  هیو برق لب سرو ته قض میرژ گونه مال هیو پنکک و ملیر هیکه قربون چشو چالم با  منم

شال  هی دمیپوش یو شلوار مشک رشیز یمشک یسارافن ریبا ز شهیجلو بازکه با بند کمرش فقط بسته م یزرشک

ر ق خوندمیو برا خودم شعر م کنمیم گاین موخود نهییرفته بود تو حال منم جلو ا یهم انداختم روسرم... فر یمشک

  دادمیم

اهنگارو عوض عوض  یکی یکیو  لرزوندمیو شونه هامو م خوندمیپدر سوخته چراغ سوخته لباس دوخته م یواااا

 قر دادمو حال کردم یکل دادمیشونه هامو تکون م زدمیدستامو باز کرده بودم بشکن م  خوندمیم گهید یکی کردمیم

دن و کبود ش زننیگاز م نویدارن زم نیزم تننشس یفر نویامیبن دمیخنده اومد برگشتم سمت دره اتاق د یصدا هوی

 یوا خنده هاش گفت ونیم ی؟؟؟؟بن دیدر بزن یتو اتاق کس دیایب دیخوایندادن م ادیرفتم سمتشون: به شماها  یعصب

و  گفت نویشونه هاتو بنداز باال ....ا یشیباحال م یـــــــــــــلیخ اریدر ب یمسخره باز گهیکم د هی یلین یوا

 خندهیم یوقت هینجوریا شهیکال هم دیخندیلند مب یهم که با صدا ی.....فر ومدنیاز چشاش اشک م دیانقد خند

 معلممون شوتمون هیقض نیهم سره هم میبود ییرهنما یبار وقت هی  خندهیو م زنهیدهنشو جمع کنه و داد م تونهینم

 میو حرکت کرد اوردمیخودم ن یبه رو منمدونفر تموم شد  نیا یافسانه ا ی..... بعد از چند دقه خنده هارونیکرد ب

باشن به من نخندن بعدشم  نایحال اومد تا ا گرمیسکته بردم و ج یدوتا ترسو روتا پا نیو ا یشهر باز می.....اول رفت

 به بدن ..... میزد یشام دبش هیو  میکه رستوران رفت

 ؟؟؟ انی دیهس یبستن هیخانوما خواهراا پا_یبن



 نیلوفر معصومی-نیلی

 

 
29 

 

 به هم  گفتم::آخ جووون آره  دمیکوب دستامو

 ؟؟؟؟یپفکو پشمکو اون شام بازم جا دار پسویتو بعد از چ یلین یرو شکمش گفت واا دستشو گذاشت یفر

 تخت  التیجاااا دارم خ شهیهم یبستن یاره من برا_

 ** میدیرس نییپا دیزیبر_یبن

طور چ دمیخسته بودک نفهم نقدیخونه صبح کالس دارم .... ا میرو رسوند و بعد اومد یفر یبود بن یشب خوب یلیخ

 ... دمیخواب

********* 

  امیزود م رونیب رمیمن م یفر

 سرجات  دردسر نشو  نیبش ایب ادیاالن استاد م یلین یریکجا م_یفر

 خب ... ییبرم دسشو دیبا زهیریاگر نرم م_

 گرفتنت بود؟ ییاالن وقت دسشو یمگ تو خونه نرفت_یفر

 

 2۰قسمت

 .. این یک ایب یبگم ک شهیزبون که سرش نم ادیم هوی گهید هییدسشو یچرا رفتم ول_

 دست به آب .... یب سو شیو پ رونیگفتمو از کالس زدم ب نویا

تاد که اس دیمگ چقد کارم طول کش دونمیاستاد تو کالسه نم دمیمربوطه رفتم سمت کالس و د اتیاز انجام عمل بعد

 اد بخودم اومدم ..است یداشتم با صدا فیبگم بهش بگم گالب به روتون دست به آب تشر یاومد وااا حاال چ

 دمیاومد رفتم اومدم د شیپ یکار هی نیی... منم گفتم استاد جونه شما پادیاالن اومد دیرسام کجا بود خانم

 وهینشستم سرجام   زنهیم حیرو لبش بود واا خول وضع چرا لبخند مل یلبخند هیتکون داد  یسر یشماتوکالس

 حاال شدیم ینکناااا وگرن چ یمن همکالس با نویدمت گرم خوب شد گفتم ا اینه..خدا ینفر وااااا هیچشمم خورد به 
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 شیجلو پ یایشدم ... رفت رو صندل عیلندهور ضا نیا شیباره که پ نیسوم نیاوف ا کنهیم یکنار استاد چه غلط

واال  شهیمحسوب م 2شماره لیگور نیبه نظرم ا رادیهم رو لبش بود بعد از ه یلبخندژکوند هیاز پسرا نشست  یکی

 ؟ یبعد ازش استفاده کرد یساخت ییارنجشو فرو کرد تو پهلوم برگشتم سمتش گفت:دسشو یفر

.... 

همه جانبه و البته خواستگارام  یها میو تحر ایکردم گفتم:نوچ داشتم اون تو به مسائل روز دن گاشیپررو پررو ن منم

 گذشت ... یزمان زود کردمیفک م دنیکه دم در صف کش

 ... دهیکنه تورو آفر یبا دستش اشاره کرد بهم گفت:خدا خواسته شوخ یفر

....واااا  منیتک تکتون رو بب تیموفق دوارمیو ام هیامروز کاف یاستاد نزاشت گفت:خب برا یجوابشو بدم صدا خواستم

 .. نمی؟خوله ا کنهیم تیموفق یآرزو یشدن من ؟چرا اول ترم عی؟؟ضا هیامروز کاف یبرا یچ

ودمو خ وهیکوآبمیک شمیاومد سمتم و نشست پ وهیاب م کویبا ک ینشسته بودم فر مکتایاز ن یکی یرو اطیتوح

 هیافامروز ک گفتیم یاستاده چ نیا یکالس افتادم با دهن پر گفتم فر ادی هویمشغول خوردن شدم  یبرداشتم دولوپ

 .. زدیبود م یحرفا چ نیا یاول ترم دیموفق باش

 یدید یکنار استاد ؟؟؟وا یدیاون پسره رو د ــــــزمیتو دهنتو قورت بده بعد زر بزن عز اتیاول اون محتو_یفر

اخر  دیو پروژمونو هم با ادیو بجاش اون پسر خفنه م ادیاستاده نم نیا گهیچقد خفن بود انقد مهربون بود که نگو  د

ستراح م یجنابعال یدیبود و حرف زدنشو ندبا کالسو مهربون  چه ینیبب ی...نبود دهینمرمونم اون م مویترم به اون بد

از چشام اشک  کردمیسرفه م یتو گلوم و ه دیپر کیک شدیچ دمینفهم هوی یفر ی..بعد از حرفا یداشت فیتشر

مگ  ینباشه نگفتم که استادم بشه واا میاون ..اون نه خدا نه قربون کرمت گفتم همکالس ینی شدیباورم نم ومدیم

 ومدیبه حساب نم یتعجب اور زیسالشه که استاد شده هرچند که تو دانشگاه استاد جوون و مجرد بود و چ چند نیا

 . خورهیبه استادانم شیچیه نیاما ا
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 ..مردمیم یفر یصددرصد با ضربه ها مردمینم یپشتم که اگر با خفگ زدیم یجور هیپشتم نامرد  زدیمحکم م یفر



 نیلوفر معصومی-نیلی

 

 
31 

 

مرم جابه ک یتر بزن مهره ها واشی کمی یمنو روان ینزنه حالم بهتر شده بود گفتم:کشت گهیدستم اشاره کردم که د با

 جا شد...

 ؟؟یفهمیبد بخت شدم فرزانه بد بخت م یوا یدستام گفتم وا نیافتادم سرموگرفتم ب ارویاون  ادی دیخند

 !؟ یچرا بد بخت شد شدهیچ یلیکه نگران شده بود گفت:ن یفر

 کنم ؟ کاریپاس نشه چ اروی نیکه بابام رو پاس شدن واحدام چقد حساسه اگر درسه ا یدونیتو م ی:فرگفتم

 ایخول یشدینم زایچ نینگران ا چوقتیتو ه یکنیگفت:هوووو تازه اول ترمه نگران نباش پاس م دیخند یفر

 باهاش تصادف کردم  یکه اون روز هیکه قراره استادمون بشه همون اروی نیفرق داره ا نباریفرزانه ا_

 ؟خب اتفاق بود .... هیواا مگ چ_یفر

رو  هیمن قض یخبر نداشت و درواقع من سانسور کرده بودم براش برگشتم سمتش گفتم:فر یچیاز ه یفر یییهع

 و خودمم اعصاب تکرار کردنشو نداشتم ..... یناراحت ش خواسمینم ینیکامل برات نگفتم 

گووو ن کنمی....بگو اشتباه می....نگو.......نگو که باهاش جرو بحث کرد یـــــــلیابروانداخت باال گفت:نــ هی یفر

 ....شیو شست یگفت راهیکه بهش بدوب

 یدوتا تو گفت کننینم راتیناکار کردم ...دوباره گفت:خب حاال تو دعوا که حلوا خ ارویبنده خدا خبر نداشت زدم  هه

 نویشده بابا ...ا هیقض الیخیمهربون و خوش برخورد بود ب یلیخ دمیکه من د یاون ادم گیدوتا هم اون گفته د

 گفتوبه روبه روش نگاه کرد.....

زدو خورد هم شاملش  کننینم راتیوسط دعوا حلوا خ یگیکه م یزیچ نیا نی..خب ...امم ..خب بب گمیم_

 شه؟؟؟؟؟یم

 .... یبه جز فر دیچرخیو چشمم م کردمینگاه م یبه همه چ گهید یمکتایدرختا ن نیسمتم...به زم برگشت

 به من نگاه کن .... آب دهنمو قورت دادم برگشتم سمتش ... یلیدر اومد:ن صداش

 ؟؟؟ یکتکش زد یلین_یفر
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بهش شوک وارد شده بود و  یبنده خدا حساب کردیتکون دادمو کل ماجرا رو گفتم اونم با دهن باز نگام م سرمو

گفتم نگران درسمم و اصال از حرفامو حرکتم  شهیکه شده و ناراحت نباش منم پررو تر از هم هیاخرشم گفت کار

 ..... سمین مونیپش

 دهیتوش د یاصال مهربون دمیکه من د یمهربونو با کالس بود اون ادم گهیچطور م یفر کنمیتعجب م نیاز ا فقط

نقاب به  هیکه هر روز  هییادما نیبود هه حتما از ا رغضبیم هیشب افشینبرده بود ق زایچ نیاز ا ییانگار بو ینی شدینم

 .... زنهیچهرش م

منو  یبخاطر خصومت شخص تونهینم گهیم دهیم یدواریو بهم ام زنهیزنگ م ی****** سه روز گذشته و مدام فر

اونم به عنوان استاد  نمشیقراره بب دونمیم میوبس ...امروز کالس دار زنهیزر م میدونیبندازه اما هم من هم خودش م

 که بدونم سیو برام مهم ن دونمیاسمشم نم یحت

 

 22 قسمت

وراه ساعت ت مین میرفتیم یبا تاکس دیپنکک زدم و رفتم سمت دانشگاه با ملویر هیکه ندارم  شمیحوصله ارا حالو

 چطور گذشت... دمیبودم که نفهم

 عقب نشستم ... یفایتو رد یفر شیپ کالفه

 ادیمبهش ن یلیاستاد باشه خداوک نیا شدیاصال باورم نم ینگاه ول هیمثال استاد وارد شد  یو هه اقاکالس باز شد  دره

روش که دکمه  دیسف یچهار خونه اب راهنیپ هیروش هم  دیسف شرتیت هی یاب یمشک یکتون یشلوار مشک هیاخه 

و چند  یو هست واینگاه به کنارم کردم حس کردم ش هی یکمش یور هی فیک هیتا زده بود با  ناشویهاش باز بود و است

 بود ..... زونیآب از لبولوچشون او دنشیمرگش کنن و واضح بود با د شیاالنه که خودشونو پ  گهینفرد

لحظه تعجب کردم واقعا تو شوک  هیاز اون اخماش نبود  یخوش رو و خوش بر خورد بود انگار غرور نداره خبر یلیخ

حال اونارو که نگم بهتره اب قند  گهیداد  د لشونیتحو ینگاه انداخت و لبخند گرم گهیچند نفر دو و  یبودم به هست

 حواسم پرت دمیفهمیبود که اصال نم ییزایچ هی ادند حینگاهشو روم حس کردم مشغول توض ینیالزم بودن  سنگ

 به همه شعوریکرد بهم که توجه چند نفر بهم جلب شد .. روموبا اخم برگردوندم ازش هه ب یاخم هیبود نگاش کردم 

 نکبت اه ..... سمیباز اون ن شین اجیهرچند من محت شهیغضب م ریم رسهیب من م زنهیلبخند مکش مرگما م
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 ازه عرض شونه باز بوداند ششیانداختم ن ینگا به فر هیرو هوا  رفتیحرفاش م اشویکالس با شوخ کباریچند دقه  هر

 بد اخالقه ... یگیم یوقت شهیباورم نم یشوخ نیدم گوشم گفت : پسر به ا

 دادم  رونینگفتم نفسمو با فوت ب یزیچ

 ... یبا یبا گیتا جلسه د ونیگفت خانم اقا دمیلحظه صداشو شن هیفک کنم فقط تنفرش نسبت به منه  هه

 تکون دادو رفت .... یبه حالت خدافظ دستشو

 دمیاز زراشو نفهم یچیکه ه منم

 

 2۳ قسمت

 منو . ایبکش  نویا ای ایخدا

**** 

 ؟؟؟یشده؟؟چرا دپ یزیچ یلین_یبن

 مامان بلند شد : یخستم و... صدا یکمی یداداش جون سین یزیچ_

 شام ... دیاریب فیخونه تشر یمارمولکا

کاره منو تکرار  نیستم به در اشاره کردم اونم هم...با د دییبفرما 1گفتم:مارمولک شماره یباز به بن شیشدم با ن بلند

 ....دیشما مقدم تر دییشما بفرما 2کرد گفت:مارمولک شماره 

 گفت: اسگولمون نکن آقا  دیخانم ... مامان خند زیخانم چه کرده دمت ج مایبابا گفت :اووم به به س میشام بود زیم سر

بابا گفت:انقد شما دونفر به   "شما هم اره": میصدا گفت هیبا هم  یتومن ۵۰چشامون شده بود اندازه سکه  نیامیبن منو

 .. گید میگرفت ادیما ام  دیحرفا زد نیهم از ا

 باز هم بپوشد ...!! قهی شرتیت نویشلوارج دیخوایزمونه عوض شده پدر جان ماشاال پس فردا البد م یگف:هع یبن
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 ..کنمی: چرا که نه بهش فکر مبابا

 از خنده .. میدیهمه ترک نباریا

 شیتا باالخره ساعت ش خوردیاز خواب از ساعت پنج صبح هر ده دقه زنگ م دمیپر میآالرم گوش ی** با صدا

و  میباشه که بخواد تو زندگ یخان اون ک رغضبیم یبخودم برسم گور بابا یدارم حساب میپاشدم و امروز تصم

اه صاف کردم و مانتو کوت دمیدوش گرفتم موهامو اتو کش هیالحمداهلل..  سیبزاره امروزم کالسم با اون ن ریتأث میخوش

 پنکک ینجوریهم شیو حاال نوبت ارا  ختمیموهامو فرق کج ر یو مغنعه مشک یشلوار لوله مشک دمیپوش یمشک

 ملممیزدم به به لبارو ر یگریرژ ج هی  دهیبهم دست م یحس خوانندگ یلیکال خ خوندمیخودم اواز م یبرا زدمویم

از در  و ختمیو انقده نانازم کرده کوله قرمزمو برداشتم و خرتو پرتامو توش ر هیچشام رنگ نیاا نوکرتم که خد یزدم ا

 دمیآل استار قرمزمم پوش یرو هم ازش گرفتم کتون یبن چییزدم به بدنو و سو یصبحونه توپ هیاومدم  رونیاتاق ب

 ... کیمعرکه شدم اسپرتوش

گزاشته  مویدود نکیبود ع یحسو حاله خوش یلیخ روندمیم نویتو ماش دادمیفرجامو گوش م ریام شهیمگ م اهنگ

ا خوشگله بزن کنار..... باب گفتنیمضخرف م یکنارم بودن و ه یخیس خیپره پسر جلفو مو س نیماش هیبودم رو سرم 

 جذبه.... چشات تو حلقوماتم ...

 اشنا خورد یصدا هیکه  رفتمیم ینجوریهمرو چشام اونام گورشونو گم کردن  نکموگذاشتمینکردمو ع یتوجه منم

 یلیرخت که خ مین نکویدله بردار اون ع یکه پاتو روش گذاشت ینیگفت:خانم خوشگله ا یلحن شاد هیبه گوش با 

 نازه تمام رختو نشونمون بده بال ........

 یره صدارو دوبا نمیبیکه م یزیچ شدینگاش کردم باورم نم دمییپایکه جلورو م یبرگشتم سمتش همونطور یجیگ با

 .. طونیش نمتیبب یحساب نکویحاال بردار ع یچه عروسک حرف گوش کن یوا یشوخو شادش اومدگفت:  وا

 نداشتم نویبودمو شوکه انتظار ا جیمن هنوز گ یول گفتیخودشو م یچرتو پرتا اون

 

 2۴ قسمت

 .... گهید نکویعخوشگله ؟بردار  یبرام قـــــــرش بد یباهم مهمونــــــ میگفت:بر دوباره
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 شده بود بنده خدا ... دکالیو اروم برش داشتم ...کامال مشخص بود که رنگش پر نکیبردم سمت ع دستمو

 ؟؟! دییوسط حرفم گفت: خانم رسام شما دیشما...پر یزدانیاستاد  گفتم

 پوزخندبهش زدم ... گازشو گرفتو رفت .... هی

اون آدم خشکو بد اخالقه  شهیسالشه و البته مجرد... باورم نم 2۹دانشگاس  یاز استادا یکی یزدانیفرهود   خخخخخ

 قــــــرش بده ... ایبه من بگه خوشگله ب ادیتو دانشگاه االن ب

کوک نشستم مش یکه اندازه عرض شونم باز بود کنار فر شممیباال رفتم خودمو به کالس رسوندم ن یکیهارو دوتا  پله

 ازه ؟؟چشده؟؟ب شتین هیکردگفت: چ گامین

 ازم خواسته براش قـــــــررش بدم ... یزدانیخنده گفتم: با

 نگو نفله ی؟؟؟الک یگیرو م یزدانی ؟استادیزدانی؟؟؟کدوم  یگفت یگشاد شده گفت:چــــــــ یبا چشا یفر

 ییکردمو دوتا فیتعر یفر یرو برا ی.... همه چ گمیبجونه تو راست م_

 

 2۵قسمت

داشتن  قاشیو رف رادویاز خنده ...چشمم خورد به ه میدادیجون م میداشت ییکردمو دوتا فیتعر یفر یبرا ویچ همه

 مرد... هوی دیخندیشما م نیع قأیدق شناسمیرو م یکیگفت:خانم رسام من  رادیکه ه کردنینگامون م

ودت باش مرده نگران خ هویبوده که  یخنده هام جوابشو دادم گفتم:اون آشنات البد مثل خودت معلول مغز نیب

 شوما...

 جوابمو بده که استاد اومد تو کالس اونم روشوبا اخم برگردوند... خواست

 ...میهم دهنمونو بست یفر منو

**** 



 نیلوفر معصومی-نیلی

 

 
36 

 

ا و رفتم تو فکر فردا که  ب میکرد یاس باز یبا فر یکمیخونه.... بعد از شام ولو شدم رو تختم  دمیو کوفته رس خسته

 یارو اون چند ب ششیترم پ یتایاذ یبه تالف رمیازش بگ یحال هیواقعا...  هیدنید افشیخخخخ ق میکالس دار یزدانی

 فکرا بودم که خوابم برد ........... نی... تو همرونیکرده بود ب شوتمکرده بودم و از کالس  تشیکه جوابشو داده  بودم خ

و آل  برداشتم یکوله ل هیانبار  یول دمیپوش روزوید یتو دانشگاه بهم همون لباسا گزرهیخوش م یلیامروز خ مطمئنم

کالس  سمت میرفت یرو حساب کردمو رفتم تو دانشگاه با فر یتاکس هی.... کر روزهیمثل د شممیارا دمیپوش یاستار ل

 ... میاول نشست فیرد یها یو به اصرار من رو صندل

 تو کلته ها؟؟؟ یچه نقشه ا یلین_یفر

 نـــقشه؟؟نقشه ندارم بابا باور کن _

..منم عر عر  یاول نشست فیرد یبه درس اومد شتریخدا و توجه ب یو منم باورم شد ،محض رضا یآره تو گفت_یفر

..... 

بچم دوباره رنگش کال شد منم  یوارد شد چشمش افتاد به من آخ یزدانی..در باز شد به به جناب  دمیخند زیر زیر

 لبخند دندون نما بهش زدم .... هینکردمو ینامرد

عصا قورت داده ها بود منم  نیا هیطبق معمول شب زشیکه هول کرده و رفت سمت م افشیمشخص بود از ق کامال

همه تعجب کرده بودن فرهود زند انقد توپوق بزنه و تو کالسو رشته کالم از دستش در  کردمیم گایهمش با لبخند ن

بچه ها  یحرفا یصدا  دیخندیم یه هنشوجلو د زاشتیدسشو م دیفهمیکه م یتو کالس و فر زدیم جیبره کال گ

با تته پته گفت: ب ....بله  یشلوغ شده بود صداش کردم استاد نگام کرد و هول شده بود حساب یکمیکالس  ومدیم

 ...اومد جلو گفت:بله؟  دیاریم فیلخظه تشر هیخانم رسام؟؟ 

بود اما  یرکف یلینگام کرد منم دوباره لبخند زدم خ یبا اخم وحشتناک  دیبر دیتونیم یچیگفتم ه دمیخند ییپررو با

وب چ نجایاز ا رفتیرو کولشو م زاشتیدمشو م دیبا  دادمیگزارششو م تیریمد رفتمیبزنه اگر م یجرات نداشت حرف

 .. شدیپر م یخطش حساب

 ینگاه به بچه ها انداخت هنوز مشغول وراج هیطرفم  ادیب ینیصداش کردم برگشت با دست اشاره کردم که  دوباره

 بودن ....

 رو دوسدارم بدونم.. لتونی؟؟؟تحل هیسمتم گفتم استاد نظرتون راجب قر کمر چ اومد
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 نگفت هه هنوز هم یزی!!؟سرمو اوردم باال و نگاش کردم چ دمینشن یدست پاچه شداطرافشو نگاکرد.. گفتم:جواب هوی

 کنه... یمعذرت خواه ستیحاضر ن

که در حال گاز زدن  دیفهم شدیانداختم بنده خداروشو کرده بود اونور از تکون خوردن شونه هاش م ینگا به فر هی

.... بعد از کالس کولمو بداشتم و به دو از کالس رفتم  زشیدستاشو مشت کردو رفت طرف م یزدانی.... شهیصندل

تر دف کیانجام بدم... نزد مویفوضول اتیبرم عمل خواستمیمگفتم کار دارم..  یریگفت کجا م یهم فر یهرچ رونیب

 ......دیمنو د یعیخانم صم نیبودم که ا تیریمد

 برگشتم سمتش..... یزدانی یقدم مونده بودکه برسم به در با صدا چند

 ابرومو انداختم باال رفتم سمتش... هی

 ش؟؟؟؟؟یفرما_

 د؟؟؟یداشت یکار تیریبا مد_یزدانی

 بعــــــله!!_

 !کار؟یاونوقت چ_یزدانی

دوباره اخم کرد اوهو  شییی....اسادهیخداروشکر االن جلوم وا ه؟؟؟کهیادم دانشگاه ک نیخواستم بپرسم فوضول تر_

 نفله ... شهیچه جذابم م کنهیاخم م

 کلشیخودم ه نیچاله گونه هم داره ع  یعسل یسوخته و چشا یقهوه ا یو سبزه موها یصورت استخون یعقاب ینیب

به هر حال من  ستیرفتار شما اصال درست ن نیخانم رسام ا_یزدانی...یبلنده مثل بن یـــلیسطه وقدش خمتو

 استاد شما هسم و نمرتون دست منه ....

 یهم به نرفتن من تو اون اتاق بستگ نجاینشونش دادم گفتم: و البته حضور شما ا تویریبا انگشت اتاق مد_

 رفتار شما درسته؟؟؟... صدامو کلفت کردم مث خودش گفتم: دیداره..نظرت؟؟؟درضمن البد فکر کرد
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نازه برگرد  یلیرخت که خ میدلـــــه !!!..ن یپاتو روش گذاشتـــــ هڪ ینـــــیا خـــــــوشـــــگله

 ... نمیتمام رختو بب

 دازهنیسرشو م شد ....گفتم االن رید کمیتر زول زدم تو چشاش گفتم :بفزما تمام رخ شرمنده  کیبردم نزد صورتمو

 ادیبشکن زدم جلو صورتش که بخودش ب هیآقا صاف صاف زول زده توچشام رفته فضا  یدک شهیشرمنده م نییپا

 به چشت گهید یکال قر کسا گهید نجایا دمیم قربرات  یجور هی...هنوز الل بود دوباره گفتم :که قرش بدم ؟؟االن 

 از گهیهم توشون بود با چند نفر د یکالس که فر یاز بچه ها یسر هیخودم ... شیپ یایفقط ب یقر الزم شد ادین

 ..... تیریبند کولمو انداختم رو دوشمو برگشتم و رفتم سمت مد یکی...اون  کردنیدورتر داشتن تماشامون م

 ...اشتباه کردم.. خوامیمعذرت م_

نگاش کردم و دوباره رفتم  دمیبود ؟؟؟رو پاشنه پام چرخ یزدانیفرهود  یصدا نیجـــــــــــــــــان؟؟؟؟ا

 دیبخشب گفتی.. بلند مــــــــــــــدیببخش ؟؟یریکجا م گهیددیمن که گفتم ببخش_یزدانی.. تیریسمت مد

 اتاق... رهیبود دستمو گزاشتم رو دستگ یو من تو هزار جام عروس

 

 27قسمت

ما نبود مربوط به ش تیریه اتاق مدبود بهش گفتم: از اولشم اومدنم ب رهیسمتش همونجور که دستم رو دستگ برگشتم

 ... نیبدمش هم تیریمد لیبرگه داده بود تحو هیبهم  یعیخانم صم

 .......زدمیم یبندر یکه جاش نبود وگرنه همونجا از خوش فیزدمو رفتم تو اتاق ح یزدانیپنچر  افهیلبخند به ق هی

******** 

کالس دارم  رغضبی... هرچند که امروز با اون م شهیم یباشه که عال روزیبود امروزم مثل د یکه روزه عال روزید

 ( ...دهی)همون استاد جد

 ....رونهیبا سرعت م یلیخانم خ نیزودحاضر شم نکه ا یلیخ دیدنبالم پس با ادیباباش م نیبا ماش یفر امروزم

 هیبود... دیسف پاشیهم برداشتم که کنار ز یکوله مشک  دمیپوش یساده و مغنعه مشک یو مانتو مشک یخیشلوار  هی

 ناز شدن ... یلیچشام خ دمیخط چشم نازکم کش هی ملیبه لبام با پنکک و ر دمیکش یرژ صورت
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 یو بابا هم سرکار رفته بودن ...با مامان خدافظ یبه خوردم داد بن وهیابم کممیبه زور دو لقمه چپوند تو دهنم و  مامان

رکت کنه ش یران لیمسابقات اتومب خوادینشسته بود انگار م نیتوماش یخاص ژیپرست هیبا یکردم و رفتم جلو در فر

 واالاا .....

 شدم .... سوار

 ! ـــــــوونهیشدم د وونهیدختره د نیدانشگاه از دست ا میدیساعت بعد رس هی

 باهات دیگفت:با یقرمز اومد طرف فر یچندش با چشما یوایش نیتو کالس ا میبر میتو دانشگاه خواست میرفت

 صحبت کنم فرزانه البته تنها ...

 چلغوز ... تهیدختره غضم هه

 وایچشم غره نثار ش هیشد  ریجو گ یفر نی..باز ا امیمن  زود م یلیانداختم گفت:توبرو تو کالس ن ینگاه به فر هی

 کردم و رفتم تو ....

مرده؟؟استاد  لیذل ییکجا_دادم ...در اوردم بهش اس  مویگوش ومدهیهنوز ن یفر یاومد تو کالس ول یدیمج استاد

 ؟؟یاریسر کالسه لش نم

 ! امیبده امروز کالسارو نم وایباهاش کات کرده حاله ش واینه آرش دوست پسره ش_یفر اسه

 ببره ... ختشوی!دهقان فداکار !اونکه هزار تا دوست پسر داره مرده شور ر یبه درک ننه بروسل_

 ود!آرش فابش ب گهینگو م یاونجور_یفر اسه

رو  یفر نیخدا منو بکش ...نه ا یغضبه ا ریبا م یکالس بعد یکالسو گزروندم وا یدی...دوساعت با مج یدرک!با_

 رو بکش ... وایش نیا الیخیبکش... نه اصال ما دوتا رو ب

..چشمم افتاد به  یمونده تا کالس بعد میساعتو ن هیبرم  یرفته بود اما هنوز تو کالس بودم اخه کدوم گور استاد

مت رو گرفت س یاز دوستاشو بزورگرفته بود تا اساشو بخونن.. گوش یکی عیآراد مط یگوش رادی..ه نایا رادیه پیاک

 من، یشالم عجقول_دختراشروع کرد .. .  نیکردع ازکرو گرفت صداشو ن ی...کاوه گوش میکاوه و گفت بخون بخند

 ؟؟یچطول
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 ..کیعل_

 ؟؟ یحلفیم ینطولیناناس من چال ا_

 ؟یگیم یچ نمیادم حرف بزن بب نیع_

 احساست یروشو کردطرف اراد گفت:خاک بر سره ب کاوه

 

 2۸قسمت

 صداشو نازک کرد گفت: دوباره

 ؟؟ یحرفیم ینجوریچرا ا گمیم_

 حرف بزنم .. ینجوریدوست دارم ا_

 باهات قهلم قهل قهل قهل  جهید یبد یلیخ_

 ... یروان ضیبرو برات خوبه اس نده مر یتو چند جلسه گفتار درمان_

 کرداایخوب ناز م یلیبود ؟؟خ یاس نداد آراد ؟؟حاال اسمش چ گهیگفت:د کاوه

 ییپسر... بعد سه تا کشهیم مارستانیحفظ کنم که کارم به ت نارویا یاسمشو اگر بخوام اسما دونمی:ن نداد چه مآراد

 ...دنیباهم خند

 .... دونهیداره که اسماشونم نمچند تا دوست دختر  نیخداا بب ای

 ... زدمیقدم م اطیساعت اخرو اومده بودم تو ح میگذشت و ن گهیساعت د هی

 وایش شیکه تنهام گزاشته و دوباره رفته پ یعصبان یاخر نشستم دپ بودم و از دست فر یفایسر کالس و رد رفتم

 ... شهیمیجونش انگار دوست صم

 کالس باز شد و جناب مثال استاد شادو شنگول وارد شدن !! در
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 زد !! یچشمک هیو  بایبه دخترا کرد و گفت :گل و ز یگل خودم ..... نگاه یسالم سالم به دانشجوها_

 پسره جلف رفتار ! شیییییا

ده ش خیمحترم مچشاش رو استاده  دمیرو د یاندازه عرض شونشون باز بود هست ششونینگاه به دخترا انداختم ن هی

 هویرو نگاه کردم  یزد دوباره هست حیلبخند مل هیو  دیرو د یکردم سرشو اورد باال و هست رغضبینگاه به م هیبود 

 ... یاز خوش دادیم جونچراغ قسم داشت  یسو نیبه هم شیصندل یول شد خورد به پشت

 ... داشتمیداشت بر م ادیهم  یگاه شدمیاما روش زوم نم دادمیچونه و به حرفاش گوش م ریزدم ز دستمو

 یخودشو باد زد گاه یچند بار رغضبمیم زدنیبا برگه خودشونو باد م ایخفه شده بود و دم داشت بعض یحساب کالس

 یمشک قرمز شمیبود کتون یقرمز مشک راهنشیقبلو زده بود فقط پ پیبار همون ت نیا دادیتکون م رهنشویپ قهیهم 

 کامال مشخص بود ... رشیز یمشک شرتیه بود از باال تبست رهنویپ ینییسه تا دکمه پا

 گرم شده .. یلیخ دشیباز کن شهیم دیشما که کنار پنجره نشست یسهراب یتحمل نداشتم گفتم اقا گید

گرممه گرممه  یبلند گفت:چته تو ه ویزد رو به من با حالت عصب یادیزر ز یچرا هست دونمیوسط نم نیا

 زده .. یزر نیجلب توجه همچ یرو موخمون کجا گرمه... کامال مشخص بودبرا ی؟رفتیکنیم

 یباز کن تویاما اگر اون چشم عدس شهیچطور گرمت نم یکه دار یهمه چرب نیتو با ا  کنمیتعجب م زمی: عزگفتم

 همه گرمشونه... ینیبیم

 پنجره رو باز کرد .. یرابروبه سکته کردن بود ...سه یبه حرفم و هست دنیخندیرفت رو هوا همه م کالس

 دوباره بهم اخم کرد.... رغضبیگرفتم که چشمم خورد به م یلبخند رومو از هست با

 نهکیم ینجوریا رسهیبازه به من م گرانید یبرا ششیمنم اخم کردم بهش ...ن ادیدرک انقد اخم کن تا جونت در ب به

 واال!! میفر فر یتار مو هی یفدا
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 ...کردیخفم م ومدیم تونستیرو که نگم بهتره اگر م یهست
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خانم گل به پسرا هم  گفتیکردو ادامه حرفاشو زد ...به دخترا م یتک سرفه ا دیکه اوضاع رو خراب د رغضبمیم

 ... دنیخندیم هیشوخ دونستنیمحترم اما چون م ینره غوال گفتیم

 ده هاشون گوش فلکو کر کرده بود...استاد جمع شده بودن وخن یتموم شد.. دخترا دور اقا کالس

اشاال م یول رونیاونم همزمان اومد ب رونیغرور کولمو برداشتم و از کالس اومدم ب یاز مثقال غیدر شدنااینم الشمیخیب

 جوجه اردک دنبالش بودن ... نیدخترا ول کن نبودن ع

 خخخخخخ یوا یخنده وا ریو زدم ز نییاز پله ها اومدم پا یگرفته بود جلد خندم

 ؟؟؟ یخندیم یصدا ازپشت اومد:به چ هی هوی

 !! نییخودشو رسوند پا یک نیسرفه تموم کردم اووف ا هیبا  مویافسانه ا خنده

 به شما مربوطه ؟؟؟؟_

 تر از من گفت:اوهوم  پررو

 کنمایفک نم ینطوریمن ا یول_

 ؟؟ یکنی:إ؟؟؟مگ شما فکر هم مگفت

 ما خجستن!!همه مث ش دیکرد الی!خ کنمیاره فکر م_

 ! یومدیاستادتم بازم کوتاه ن یدیفهم نکهیداره با ا شیابروشو داد باالگفت: هنوز زبونت مث مار ن هی

 .... جورهیه امیمنم کوتاه نم دیدار بشه خودتون عشق کل کل دار شیزبونم ن یشیشما خودتوت باعث م_

 هی. .کردمایبرخورد نم ینجوریشما بودم ا یمن جا یپیو خوش ت یا افهیخوش ق نیپسر به ا نطوریگفت :که ا دیخند

 چشمک زد..

 تهفیاز نظر من فقطو فقط خود ش دیا افهیخوش ق پوی.. از نظر خودتون فقط خوشت دیسیمن ن یخداروشکر شما جا_

 ... نیاز پشت صداش کرد ..استاد راست یکی هوی... نوبسیهم دیا

 ..امیسمت صدا گفت االن م برگشت
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 ... کننیم یفکر نهیبیم نجایمارو ا یکیبرم االن  دیمنم با دیببر فیبهتره تشر_

 ..پرنیاز دستم م کننیبد بد م یوقت خانم گالم فکرا هی ااایگیخنده گفت:  اره راست م ریز زد

 ام... یزوریاستاد پ هی زونیمنم مث خودشون او کننیمنو فکر م ننیبب نجای..اگر ا دیبد متوجه شد نکهیهه مثل ا_

لوستر بهم  نیچندشن ع یلیدخترا خ نیا ییها دوباره گفت:خدا هیموج نمیوا ا دی.. خند نطوریکرد : اهان که ا اخم

اما بغل  زدیمکش مرگ ما م یلبخندا یه اایدمت گرم خوب حال اون دختره تو کالسو گرفت ی...ول شنیم زونیاو

 خودشاا.... یبود برا یگریج شیدست

به چه  شمویجلوشون ن سمیشما ن نیع گمیباشه جلو روشون م ی:من هر چدگفتمیکشیمغزم داشت سوت م اوف

 باز کنمو  پشتشون بد بگم ... یبزرگ

 گفتمو و رفتم .... نویا

 حال اومدااا اه اه چندش اور گرمیج شیآخ

 

 ۳۰ قسمت

 ولو شدمم ... مکتایاز ن یکیرو  اطیح تو

 ..... هیفرکردم عه  داشیبود پ یزنگ خورد ..به هر زحمت میگوش

 فرفره... یالو سالم فر_

 سره کالسا؟؟ یرفت یلیسالم ن_یفر

 اگر خدا قبول کنه اره_

 شد؟؟یخب چخبر بود چ_یفر

 ..یچیه_
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 ؟؟؟یچ ینی_یفر

 ...یهرچ ینی_

 ... شدیچ نمی..بگو ب اریدوباره شروع نکنااااا کفر منو در ن یلین_یفر

 گنیصورتش بهش م یبخاطر جوشا مونهیهم کالس یمیکرد..)مهرداد سل یخود کش لیگیز یمیخب امروز سل_

 ازش متنفره( یداره و فر یهم به فر یارادت خاص هی لیگیز یمیسل

 ؟؟یچراا وا یگیم ؟؟؟راستییییییچ نییییییییییه_یفر

 آره بجونه تو خودشو دار زده احمق_

 د؟؟یدیها از کجا فهم ؟شمایچ یاخه برا یوا_یفر

 هی یفر یدونیکار باال گرفت و خودشو وسط کالس دار زد اصال نم یومدیاز عشق تو ،،امروزم ن گیخر د یبخاطر تو_

 کرده بود فرزانه ... یخال کوب شیشونیبود رو پ یصحنه وحشتناک

 ..... یفر الـــــــو

 بوق بوق بوق  بوق

مرده  لیگیز یمیسل باهوش شده ها .. که ایتازگ نمیسرکارش گزاشتم ا دیقطع کرد؟؟خخخخخخ پس فهم واااا

 عشقه دلم... زنمیوسط دار م نیهان؟؟؟؟االن خودتو هم

سمتم تا خواستم پاشم از پشت مانتومو  ادی...برگشتم پشتمو نگا کردم داره م هیفر یکه صدا نیجده سادات ا ای یوا

 ... دیکش

 جونش به جونت بستس ول کن حاال ... دونمیول کن م یمیجونه سل یآخ آخ آخ فر_

 ...یسیتو ادم بشو ن نکهینه مثل ا_یفر

 محکم کوبوند پس کلم ... یکی

 دستت بشکنه دختر..._
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 ..یمنو سرکار نزار یحقت بود نفله تا تو باش_یفر

 جواب بده افتاد؟؟؟ عیزود تند سر گمیچهار کلمه م یفر_

 بنال؟؟؟_یفر

 لش  امروز  کجا بود؟؟؟_

 سبک شد!!صحبت کرد  کمیتو پارک  میرفته بود وایبا ش_یفر

 ... ارهیدر م یباز بمیننه من غر کنهیباهاش کات م یکیاخه حقشه تا  کاریچ خوادیمن موندم اون همه دوست پسر م_

 مهمون تو ... میبزن یبستن هی میپاشو بر یلیولش ن_یفر

 ... میبر ییالحق که گدا_

**** 

کوفتو زهرمارا پنج  نیسالشه و ا2۹و  نیکه تازه کاشف به عمل اوردم اسمش مهرزاد راست رغضبیم شنهادیپ به

 لواسون که به قول میکالس قرار شده بر یبا برو بچه ها هیرسم لیشنبه هم تعط لهیجمعه  هم که تعط میشنبه بر

 ... میکن یو هم خوش گزرون هیتخصصچون  درسمون  میاز دانشگاه داشته باش رونیخودش دو جلسه کالس ب

اصرار  یو فر میخودم بزنم پس قرار شد بر یاز خوش گزرون یاومد بخاطر لج باز فمیبرم اما خب ح خواسمینم اولش

 رو گرفتم که خودم برونم ......... یبن نیاما من نزاشتم و ماش رهیباباشو بگ نیداشت ماش

باالتر از دانشگاه کنار پارک باشن  ابونیخ هیو قراره ساعته هفت همه  شهیشدم االن ش داریپنج از خواب ب ساعت

..... 

 

 ۳1قسمت

 بزنم .. پیت یحساب دیبا امروز
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سه ربه  و خورهیو دکمه م شهیبا بند جمع م ناشیکه است دمیو کوتاه پوش رهیت یمانتو طوس هیو  یشلوار لوله مشک هی

 دهیاز حموم جلوشو اتو کشسرم کردم موهاموبعد  ممیبابند قرمز بستم مغنعه مشک بأبزرگیساعت باصفحه تقر هی

نشه از  ختهیبمونه و بهم ر یفر داشت ژل زدم تاهمونجور یکمیکه حالت داربودو  ناشوییبسته بودم  پا نییبودم  از پا

ار کاله لبه د هیگرفت  مویشونیجلو پ یور هیمشخص بود جلوشم فرق کج گزاشتم  رونویمغنعم افتاده بود ب ریز

برداشته بودم که اونجا  تارممیبودم گ ختهیهامم تو کوله قرمز رنگم ر لهیده بودوسپسرونه قرمز سرم کردم  که سا

هم اونور تر  یبه به از عال ملیر یبا پنکک رژ قرمزم زدم و کم دمیکش یبرسونم  خط چشم نازک ضیرو به ف مهه

 .......یخوبه همه چ یشدم!خعل

 یلو ک نیداد بزارم تو ماش یسبد پر از خوراک هیاونم برداشتم مامان  فشیگزاشتم تو ک تارممیانداختم گ کولمو

 خوب شدم د برو یلیخ یکه با کولم ست باشه وا دمیحرفا.. آل استار قرمز پوش نیا مویسفارش کرد که مواظب باش

 ا ...بود واال دهیانگار پشت در خواب نیاونم خودشو پرتاب کرد تو ماش دمیزنگول یفر ی.....برا میکه رفت

 ...یاومد افهیو ق پیت نیتوراه بدزدنت با ا یخانم نگفت یلیبه به ن_یفر

 ... گیته د گهیم گیبه د گید_

 مث من کاله یو مغنعه مشک یمشک یزرشک یو کتون یبود با شلوار مشک دهیپوش یمانتوکرم زرشک هیهم  یفر

 .ناز شده بود .. یلیاما خ میمال شیارا هیبود با  ختهیموهاشم کج ر یبود کالش وکوله مشک یگزاشته بود اما مشک

اب که جن میزدیبا بچه ها حرف م میداشت دمیند نویراست یمحل قرار همه بودن ول میدیهفتو پنج دقه بود رس ساعت

هم مثل امروز سوار   یپشت چراغ قرمز افتادم اون روز یاون روز ادهی نشیماش دنیاوردن با د فیتشر نیراست

 ... رادهیه کردمفک  یمشک سیدفعه بعد که زدم به جنس نمیواسه هم بوددیسف ۳مزدا

نه نگفته بود هم خودش هم دوستاش با اون  یو عمل جراح یشیلوازم ارا چیخدااا به ه یانداختم وا ینگاه به هست ی

 یسعرو رهیمانتو پاره شه انگار داره م یبود که من نگران بودم درزا دهیمانتو تنگ قرمز پوش هیافتضاحش  کلشیه

سمتش و  دییدو نیراست دنیدختر با د نیفاجعس ا ینی هو مغنع یکفش پاشنه بلندقرمزم پاش بود با شلوار مشک هی

دست  هی یتنگ کتون یمشک نیشلوار ج دیجذب سف شرتیت هیمعرکه بود  ییخدا نیراست پیبا ذوق سالم کردش ت

ا از پسر یکیهمه جمع بودن که  میباز به همه سالم کرد و ما هم بهش سالم کرد شیموهاشم داده بود باال با ن دیسف

ادتون دانشگاه است رونیمحترم من ب ینزاشت حرفشو بزنه روبه پسرا گفت:نره غوال نی..راستگمیم ستادبهش گفت ا

 کنمایم یریحسه پ دیگیم یهم بابامه من مهرزادم اونجور نیراست سمین
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 ۳2قسمت

 خنده ... ریزدن ز همه

 ؟ می!حرکت کن یگفت:مهرزاد جون شمام که اومد یفیشر لیسه

 ومده؟ین یکیهنوز  رینخ_نیراست

 آقا مهرزاد همه که اومدن ؟ یک_یهست

 یپسرا بگن مهرزاد نکه تو اون لبا ینیمحترم  یگفتش نره غوال نیدختره چقد حال بهم زنه خوبه راست نیا یوا یوا

 مهـــــرزاد!! یبگ یوا کن هیاندازه گوجه فرنگ توکهیپروتز

 چندشه واقعا!! یلیدختره خ نیا یرفتارا یبرام مهم ن نیراست

....... خخخخخخ یمنو اگر تنها برم خوش گزرون کشهی.. م امیب تونمیمنتظر دوست دخترمم بدون اون نم_ نیراست

 شده!!! یدنیدخترا د هیو بق یهست افهیاالن ق

 ...زد تو پهلوم. ینداشتن فر یدخترا هم وضع بهتر هیشد بق واریگچ د نیرنگش ع یهست ارهیبالنکارد ب یکی یوا

 پنچر شدن در حد بنززز.... نیرو بب یدخترا و هست افهیق یلین_یفر

 فکر بودم .... نیاره خودمم تو هم_

 ییتنها تونمیدوست دخترم که بدون اون نم نمیگفت:ا نیپارک کرد همزمان راست نامونیکنار ماش نیماش  هی هوی

 برم ... ییجا

ول اسگ یحساب نمیواااا ا هیزدانیفرهود نکهیبود ا نیدوست دختر دوست دختر ا گفتیم یواقعا باز مونده بود ه دهنم

 ینی زاشتیکرد اما به دخترا محل نم کیگرم سالم عل یلیهم خ یزدانیشکفت  گید یکرده مارو گل از گل دخترا

 نبود !! نیحد راستدر 



 نیلوفر معصومی-نیلی

 

 
48 

 

 هیتو  یاومد منو فر نیراست نیگزاشتو اونم با ماش نگیتو پارک نشویماش یزدانی میدادنو حرکت کرد تیرضا باالخره

 یراهم پس نیسه ماش دیپرا هیاز دخترا تو گیبود و دوتا د ایپرش هیتو  قاشیو چهار نفر از رف یو هست میبود نیماش

 غیج یو منو فر نییپا میهارو داده بود شهیباال، ش یبا صدا میتو راه اهنگ گزاشته بود میبودن و حرکت کرد گهید

خانمم که  یمارو در اورد هست یهم ادا نیراست دادیحال م یلیخ ییخلوت بودو خدا یلیییجاده خ میکردیم غیج

 کارو کرد .. نیخواست عقب نمونه هم

 یالیغ وبا میقرار بود بر میو دوباره حرکت کرد میخورد یخوراک مویعکس گرفت کمیکنار  میزد نیراست شنهادیپ به

 .... میدیگزشتو رس گهیساعت د هیخودشون محشر بود فضاش،  یاستاد که به گفته  یآقا

 دارن .... ییکن فقط المصبا عجب جا گاین یکه بهشته وا سیمحشر ن نجایا یلین_یفر

جاده  هینداشت و  یتموم یکردینگاه م یکه هر چ دهیلک کشسر به ف یباغ پر از درختا هیهم بهشت بود  واقعا

 هیبه  میبزار نارویتا ماش میجاده بزرگ تر که از اون طرف رفت هیو   رسهیم الیداشت که به معلوم بود به و کیبار

 برداشتم ... تارممیانداختم گ ولموو ک میشد ادهیپ نی.. از ماش میدیبزرگ رس یلیییسبز خ یفضا

  یعوض اایبا کالس شد یلیییخ یزد یخفن پیچه ت ولیبابا ا یلیزدو گفت:ن یسوت یفر

 ...؟دیزدن بلد تاریاومد سمتم ...خانم رسام شما گ یزدانیباو!! .... مینوکرت_

 ...زنمیم تارمیبله عالوه برقـــــردادن گ_

 

 ۳۳قسمت

 ؟؟یشینم هیاون قض الیخیشما ب_یزدانی

 نه _

 ؟؟؟..... دیببر لتونویکمک کنم وسا دیخوایواقعا!م یمرس_یزدانی

 یخوای؟میرو بدم ببر یچ گهیکه دستمه د تارمیکولس که رو دوشمه گ هی یکه بدم تو ببر لمیانگار خودم عل ششییا

 کولم کن منو ببر با خودت واال!دوباره گفتم: نه ....



 نیلوفر معصومی-نیلی

 

 
49 

 

 ؟؟ یاستفاده کن گهید یاز کلمه ها یتونیبه جز نه م_یزدانی

 نه...._

 بچه ها ... شیبنفش شده بود از حرص ،رفت پ رنگش خخخ

 تو دستت ؟؟؟ تارهیاون گ یگفت :وا دیمنو د یهست هویبودن  سادهیبچه ها همه وا شیرفتم پ منم

 !!!! تارهیچمدون لباسامه طرح گ نیا زمی:نه عزگفتم

 چشم غره بهم رفت ... هیهم  ی...هست دنیخند همه

 ... الیسمت و میخب  بچه ها بر_ نیراست

 هیتو سالن بزرگش بود و  ییدوبلکس چند دست مبل کرم طال یالیو هی نیبه زم دیرو باز کرد  فکم چسب الیو دره

LCD یاز پسرا گفت :مهرزاد اتاق به اندازه کاف یکیاز پله ها باال  میخفن بود رفت بیبزرگ هم بود در کل  عج 

 هست؟؟؟؟

خاکه عالم معلومه که اتاق هستش من که  یدستش گفت:واااا زد پشت دونهیصداشو مث زنا نازک کردو  نیراست

 ! کهیمرت تهینامحرم جماعت بخوابم معص شیپ تونمینم

و دارو دستش  یهست گهیاتاق د هیشد  گهیو دوتا دختر د یمنو فر یاتاق برا هیدلقکه ...  یلیخ ییخدا دمیخند همه

 رفتن توش .... نیو راست یزدانیهم  گهیاتاق د هیاتاق بزرگ هم داده شد به پسرا و   هیتوش...  ختنیر

که  کردمیلب غر غر م ریز ی..ه نییپا میاستراحت ،بعدش بر مویساعته لباس عوض کن میاستاد دستور دادن ن یاقا

خودمم  اوردمیبابامو م نیمن ماش یزاشتیگفت:خب م یکردم فر یهمه رانندگ نیاستراحت ا یساعت کمه برا مین

 ... روندمیم

 .... دمیرسیما تازه م گشتنیکه بچه ها برم یروز یچیه گمیدوروز د یچیامروز که ه یروندیگفتم : اگر تو م دمیخند

 است ... دنیبهتر از هرگز نرس دنیرس ریشرط عقله د اطیزهر مار احت_یفر

 گفتم بعلــــــه حق باشماس! میدیکشیکه تو اتاقو سرک م یهمونجور
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کاناپه هم گوشه اتاق بود رفتم تو  هیبود  یواریرخت خواب تو کمد د ینداشت ولبود تخت  یمتر1۸بایاتاق تقر هی

 بود ... یسرسبزجلوش عال یویبالکن بزرگ بود و

 بودباشال قرمز ... دهیکه بغلش خط قرمز داشت پوش یمشک یبا شلوار ورزش یمشک کیتون هیاماده شده بود  یفر

 نشمیداشت زم یکمرنگ اب یو راه راها خوردیرون که از جلو دکمه م یدار تا رو قهی رهنیپ هیکولمو باز کردم  پیز

 موهاموکال از باال بستم  و رفتم دستو رومو دمیجذب پوش یمشک یشلوار ورزش هیتا کردم باال با  ناشویبوداست دیسف

م هم انخ یهست نییپا میرفت یانداختم و با فر یمشک لو برق لب شا ملیپنکک زدم دوباره بار کمیکال شستم  

 و خز زده بود..... یجواد پیت هیبود خخخخخ دوباره  نییپا

 

 ۳۴قسمت

وشو رنگ شدشم بازکه ر هیگزاشته بود موها شیبه نما شویگوشت یبود که طبقه ها دهیپوش ییطال یمجلس رهنیپ هی

 یجور هیچراغ قسم  یسو نیکننده رو به هم دیزده بود و کرم سف یانداخته بود با ساپرت رژ کبود ییشال طال هی

کبود !لباساش اونقدرا هم بد نبود اما  هیو پشتش سا اهیزده بود که انگار بتونه کرده باشن صورتشو، دور چشمشم س

 نیتراس نییهمه اومده بودن پا بایتقر گهیبود  د عیضا ویجواد یلی.خهیتاالر عروس نجاینبود انگار ا نجایمناسب ا

 ! میبکن یعشقو حال مشت هیتو باغ که  میبر دیگفت: خب بزن

گفت  یزدانیبود  کیفوتبال کوچ نیزم هی! یکه زک الیبه پشت و میدیبکنه رس خوادیم کاریچ نیخودم گفتم بب شیپ

 !! دیکن قیو تشو دینیو خانما بش کننیم یفوتبال باز ونیاقا

 هااا ! شهیدر حق شما ظلم م گزرهیخوش م یلیاونوقت به ما که خ_

!جوابشو ندادم رفتن  میهس ییادما نیهمچ هی!ما  می!چه کن گهید شیجواب داد: مرده و فداکار یبا پررو نیراست

 یقدم بزنم و از اونا جدا شدم هندزفر رمیهم نشست بهش گفتم من م یفر نیدخترام نشستن رو زم شونیسراغ باز

قد چ دونمینم دادیم فیک یلیخ رفتمیراه م تادرخ نیتو باغ ب دادمویاهنگ گوش م یبودو زدم به گوش بمیکه توج

 ! دیزنگول یگذشت که فر

 الووو_
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 ! یبر بدن با میجوج بزن میخوایبرسون که م تیزود خودتو به موقع ریپاچه گ یلیفرفره به ن یاز فر_یفر

 

 کرد ـ.... قطع

 !گفتیناهار شده حتما جوجه کبابوم کی! اهان نزد هیدخترم از دست رفته ! جوج چ نیا واا

 میبر دیبزن ونیوسط  گفت:خب اقا دیبودپر یکه با لباس ورزش نیبه بچه درحال حرف زدن بودن ....راست دمیرس

 !میکردن ناهار حاضر کن قمونیکه تشو ییخانم گال یبرا

 کنم ! کاریچ گهیکلمه ناهار خنده اومد رو لبم خب گرسنم بود د دنیازشن

و اهنگ گوش  یقدم زن یکردن شما که رفته بود قیکه تشو ییکسا یجون اقا مهـــرزاد گفتن برا یلین_یهست

 من نگرانتم..... یداشت فیو تو حس تشر یکردیم

 قبل عملش!!دختره فوضول. هیعوض کنماااا بشه شب افشویق ونیبزنم دکوراس گهیم طونهیش

تما گوش کن ح گمیم یزیچ هی یول ــــــــزمیگفتم:نگران تو حس بودن من نباش عز میشگیهمون ارامش هم با

ا ت ترسمیم گمیمنم چون نگرانتم م ادیرو فرم ب کمی کلتیناهار امروز کم خوردنوشروع کن تا ه نیبه حرفم از هم

 .... یاز درو دروازه رد نش گهیچند وقت د

چه ... ب رهیچرا از رونم دونمینداشتم نم شیهااا من که کار چهیپیدختره خودش به پرو پام م نیا دیشاهد باش خودتون

 که سرخ شده بود.. یبه هست دنیخندیم زیر زیها داشتن ر

 ...... گید میکه بر گمی...م زهیاممم ....چ_ یزدانی

 مشغول کباب زدن بودن! پسرا

تا اسمون  غمونیج غیج یو صدا کردنیم قمونیپسرا تشو یو گاه میکردیم یباز یمن وسط شنهادیبه پ ماهم

 .. رفتیم
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 ۳۵قسمت

من  میرو تموم کرد یباز مینیبش نیرو زم مویانداز پهن کن ریناهار صدامون کردن ناهارو قرار شد تو باغ ز یبرا پسرا

ود که ب یاز همه جاش باحال تر اون قسمت میبرد کیرو ما سه به  یقرمز شده بود و باز یلپام حساب دهیکه پوستم سف

 نیپخش زم ینیکه من فکر کردم  منفجر شدن . صدا دادن یجوریو ساناز موقع فرار از توپ خوردن بهم  یهست

اون وسط  وفتمیبرم کمک از خنده پس م نکهیا یمنه گاو بجا نیزم خورهیم یکیاصال  دمیخندیبودمو بهشون م

 نیزم ریتا ز نیتو دانشگاه از زم یزدانیبا اون  نجایا یزدانی نیواال ا میخورد یزدانی نویراست یای...ناهارو با شوخ

رو شکمش  زاشتیو دستشو م اردارهیو گفتیو م زدیاوق م یو ه اوردیحامله رو در م یزنا یادا نیبود ....راست قشفر

 ! رفتیقربون صدقش م یسرش شوهر بود و ه ریهم خ یزدانی

 که یو همونجور یزدانیدستشم گزاشت رو شونه  هیدستشو زد به کمرش و  هیحامله  یزنا نیع نیغذا راست بعده

 یبود انداخت یچ نیآدمه ....اخه مرد ا یاخر انگار بچه تو  گلو یماها نیا یگفت:وا یبا نفس نفس ساختگ شهیبلند م

 تو دامنم...

 و دییدویجفت دستاشو زده بود به کمرشو م نیهم دنبالش راست یزدانیفرار کرد  نیبلند شد و راست یزدانی

 هااااا رهیاز دستمون م وفتهی:مرد االن بچه مگفتیم

 با خنده جوابشو داد:اشکال نداره اگر افتاد دوال شو برش دار .... دییدویهم م یزدانی

 .... ......... دمیخندیم مویطرف افتاده بود هیهر کدوم  ماها

به شام  لیکردم اصال م ریپفک س پسویگزاشت ....خودمو با چ یاستاد دوساعت برامون کالس درس یاقا غروب

 زنگ زدم با تک تکشون حرف زدم ........ ناین انداشتم رفتم تو اتاق و به ماما

پچ  و پچ یهم اومدن تو رفتن رو کاناپه نشستن و سرشونو کردن تو گوش ایو مح وایاومد تو اتاق ش یباز شد و فر در

 کردن !

 هم اومد توجاش ... یگوشه پهن کرده بودم و تو جام بودم فر هیکنار هم  ویکه رخت خواب خودموفر منم

 .... میدیخواب یک دمیکه نفهم میزرزر کرد یبا فر انقد
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م ش الیخیب شدیتشنم بود نم یلیاب بخورم اما خ نییبرم پا ومدیشدم واقعا زورم م داریب یشب از تشنگ نصفه

آخم  یصدا نیو کتلت شدم رو زم یزیچ هیکرد به  ریکه پام گ گشتمیابمو خوردم داشتم بر م نییپاشدم و رفتم پا

خاک به موخم  نییییینگاه کردم ه قبوبرگشتم ع دمیدختر ترس یشدیکه گفت چ گهینفر د هی یدراومد و صدا

 ..دمتونیند یپهنه چرا من اومدن نجایچرا رخت خوابتون ا یجلوم بود گفتم:وا دیسف یرکاب هیبا  نیراست

غلت  رفتمیطرف اتاق م دهریخواب ششیپ شهیکه نم ندازهیفرهود انقد تو خوابت جفتک م نیا_نیراست

زد تو گوشم سه بارم جفتک زد به پهلوم نره غول ... از جام پاشدم و از پله ها باال رفتم  یلیبار س ومدچهاریزدمیم

 خودمونگه داشتم جلوش نخندم .... یلیخ

 

 ۳6قسمت

 ...!!........ زنهیتو خواب خر غلط م یزدانی نیخنده خخخخ پس ا ریدادم زدم ز هیتو اتاق به در اتاق تک رفتم

درست کردن و همه  شی...االنم پسرا ات یوسط بالویو وال نتونیتا بدم یاز اب باز دیخوش مویکرد یباز یکل امروز

 ... زدیحرف م یاز هر در یهرک  میدورش نشست

 خونهیخوب م یلیهم خ زنهیخوب م یلیاورده هم خ تارشویگ یلیبچه ها ن یگفت وا غیبا ج دویدستاشو بهم کوب یفر

 یگه تو کبهش ب سین یکیبابا  دهیم لیهمش اخم تحو نمیراست نیتوروخدا هه ا اریب تارتویبرو گ یلیرو به من گفت ن

و شروع کردم به زدن .....همه با  دمیتاراش کش به یدست هیاوردم  تارویکه من ناراحت اخمت باشم !!!گ یهست

 شده بودن روم .... خیم دهیورقلمب یچشما

 شروع کردم به خوندن : زدمیکه م همونطور

  یریاز ما نگ یسراغ

 ام یکه چه حال ینپرس

  ـــدونمینداره م یبیع

 ام  ییجدا نیا باعث
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 رفتنم دکهیشا رفتم

 کمتر بکنـــــه فکرتو

 کنارتوحالتوبهتربکنه نبودنم

 

 کردم با خودم  لج

 نبود یحست به من عال اخه

 ودنب یمن فرق داشت با تو دوست داشتنه خال احساس

 

 به نوره رهینم نمه بارون چشام خ نیدلم گرفته توا بازم

 ..خاطراتابونیتو خ چراغه

 بارون  ریتو ز ادیدارم امشب به  یاروم چه حال کشهیمنو م گزشته

 به نوره رهینم نمه بارون چشام خ نیدلم گرفته تو ا بازم

 تو منو باروووون ادهیامشب به  میدار یاسون چه حال کشهی..خاطرات گزشته منو مابونیتو خ چراغه

 برام  یباز نیتو ا باختن

 مسلم شده بود ازقبل

 شده بودتحملت سخت

 به من کم شده بود عشقت
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 بســــازبسوز گمیقلبم هنوز هواتو داره شبوروزمن هنوزم عاشقتم به دل م یول رفتم

 بساز بسووز گمیهنوزم عاشقتم به دل م من

 به نوره رهیبارون چشام خنم نمه  نیدلم گرفته تو ا بازم

 ...ربارونیتوز ادهیدارم امشب به  یاروم چه حال کشهیخاطرات گزشته منو م ابونیتو خ چراغه

 اسون کشهی.. خاطرات گزشته منو مابونیبه نوره سکوت تو خ رهینم نمه بارون چشام خ نیدلم گرفته توا باز

 تو منو بارووون....... ادهیامشب به  میدار یحال چه

 بارووون منو

** 

 گنیموقع خوندنم م یول سمین یترکوندم ادم احساس دمیدخترا بلندشد فهم غیسوت پسراو دست و ج یصدا

 ااایگفت:اونقدراهم خوب نبود هویدستم نزد برام  یاخم داشت هه حت دمید نویصدات پره احساسه راست

 ! شنوهیگوشاتون خوب نم_

 شما مشکل داره! یصدا_نیراست

 ل داره!شما مشک یگوشا_

 نخون کال! گهید کنمیم هیتوص_نیراست

 شمانظر نده کال! کنمیم هیمنم توص_

 به خدا! یریمیبار جواب نده نم هیخدا  یمحض رضا_ نیراست

 !؟!...یدیاگر مردم شما جواب خانوادمو م_

انگار شوور نداشتشونو کشتم بچه هاشونو  کننیم گامین نیدخترا چرا همچ نیکردو از جاش پاشدرفت تو وا ا یاخم

 پدر کردم.. یب
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 فرما شدن .. فیاستاد دوباره تشر یاقا

 

 ۳7قسمت

 شفاش بده... یسفارش نویا ایخدا گهیهااا داره با بچه ها بگو بخند م هیموج نمیا یوا

* 

 یافتادن اون شب یماجرا شبیاستاد د یهه اقا میکه صبح هممون کالس دار میروز اخره و غروب قراره برگرد امروز

اشه ...ب ارهیمنو در ب یحاضر جواب یکرده خواست مثال تالف ادیروشو ز یلیکرد ... خ فیهمه تعر یداغ برا ازیمنو با پ

 !  دادنیم دالتو ..انگار بهش کاپو م یبرا ازیاستاد صد امت یاقا

 ؟؟؟ یگیلب م ریبا خودت ز یچ_نیراست

 بهتون مربوطه؟؟ یهمه چ دیکنیشما چرا فکر م_

 چون مربوطه _نیراست

 ... دیو بهتره حد خودتونو بدون سید نه د مربوط ن _

 من استادتم ... ااایکنیم یبلبل زبون یلیبا اخم گفت:خ نیراست

پس حواستون  سمین زوننیکه بهتون او یلوستر یمنم اون دخترا سیدانشگاه ن نجایاســـــــــتـــــــاد ا_

ن رو پاتو رنیگیاونام خفه خون م دویگیبهشون م ادیاز دهنتون در م یکه هرچ سمین ییثل اونامن م دیگیم یباشه چ

 ..... شناسهیافرادو نم گاهیمن جا نزبو دیدار یگاهیچه جا سیبرامم مهم ن دیمن نکن یوارد خط قرمزا

 .... کردیادمیروشو ز یلیداشت خ گهیکردم حقش بود واقعا د یسرش خال امویدقو دل شیاخ

 نیهم یبرا دمیبه کشتن م ویخودمو فر دونسمینداشتم و م یبد خواب شده بودم اصال حسه رانندگ شبید چون

از دخترا صدام  یکیصندوق عقب و  ختمیر الروینره ...وسا یقبول کردم اون برونه و ازش قول گرفتم مدل الک پشت

 شیبودم که انقد پ یعصبان یچوندم و کلیمنم پ هیچ نیبا راست دمشکلمیحرف زدو ازم پرس کمیکرد رفتم طرفش 

 بودن . ناشونیشده بودم همه سوار ماش عیبچه ها ضا
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گنداخالق حال بهم زن  رغضبهیوسط حرفش .... م دمیبگه پر یزیچ هینشستم جلو  اونم استارت زد خواست  رفتم

.... 

افتادنمو  کردینم فیکردجلو بچه ها  حاالتعر تمیخ یچجور یدیمشت کردم گزاشتم جلو دهنم عه عه عه د دستمو

 ازخنده .. رفتیم سهیر یچجور یدیمارمولکود یزدانی شد؟اونیم مرد؟سقطیم

ه بهش بگ سین یکی رونیاز دهنش بپاچه ب دیبا دیبه فکرش رس یفکر کرده چون استاده هرچ نیجنابه راست اون

 ...دهیبهم اشاره م یکردم ه گایرو ن یبابا...فر یاخه تو باده کدوم معده ا

 ممنون خانمه رسام .... یلی.... خ؟یکنیاونور م نوریابروهاتو ا یه یچته تو!چه مرگته؟سکته کرد_

همه حرفامو  ینی کننیم کاریچ نجایا نایاکثرامامزاده ها ا ایبود برگشتم عقب  یزدانی یصدا نکهی... ا نی.... ا یوا

 !؟یدیخدا بد شانس تر از من هم آفر ی!ادمیشن

م برگشت یفر ی!با صدازنهیموج م یخاص کنمیخفت م هیکرده تو چشاش  یانداختم اوه چه اخم نینگاه به راست هی

ما فقط جا داشت که افتخار دادن با ما  نیشدماشیخراب شده بود روشن نم نیاستاد راست نیسمتش که گفت:ماش

 اومدن....

 ..به جهنم که خراب شده... ایخراب نیباشه از ا تا

 

 ۳۸قسمت

 یروبه فر لیگور نیشد..اون راست ادهیو پ یازمون تشکر کردو بعدشم خدافظ یزدانینگه داشت  نویماش یفر

 خدانگهدارتون ....... یمیگفت:ممنونم خانم حک

 مال دادش منه پررو !! نیخوبه ماش جمیبرگ زائد هو نجایمنم ا وا

 ..شتریذره از یه ذره ب هی ینیسترس گرفتم ذره ا هیشد دوباره برگشت اومدکنارمن سرشوخم کردطرفم  ادهیپ

موج  تیکه توش عصبان ییخب حرف حق بود واال ....با صدا هیانقد عصبان یچ یکامال مشخص بود حاال برا تشیعصبان

 .....مونهیجواب نم یب اتیاحترام یمواظب خودت باش خانم رســـــــــــــــام ب یلیگفت:خ زدیم
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 ...دمیتاحاال نترس ینکن من ازکس دیاد شما نگران نباش !منم تهداست یبــــــاشه مواظبم آقا_

 ....یاز من بترس کنمیم هیتوص_نیراست

 ..... میهم ندارم....بچرخ تا بچرخ یحرف الک دنیخونمون حوصله شن میبر میخوایکنار چون م یبکش کنمیم هیتوص_

 ..میچرخیم_نیراست

 راه افتاد... یحرف چیه ی,, اونم بگهید وفتیگفتم راه ب یفر روبه

 واقعا؟؟؟ یتو نگران پاس نشدن درست هست_یفر

 هستش.. یاونم ادم منطق گمیبابام م یتصادفو برا انیفوقش جر ستیمهم ن گهید_

 بابات بگو  یهاتم برا یادب یپس کل کل هاتو ب_یفر

که من فقط جواب حرفاشو دادم اون اول شروع کرد منم کف دستمو بو نکرده بودم  یدینگو خودت د نویتو ا یفر_

 ... دمیند هیعقبم که دود یها شهیش یدوتارو سوار کرد نیو ا یپتروس فداکار شد یکه جنابعال

 هم افتاده فرض کن.... یزدانیحاال درس _یفر

 خودمو بکشم که .... تونمیجهنم ! نم_

 .... مینزد دنیستا موقع ر یحرف چیه گهید

**** 

 مهیهفتو ن یــــــــــلیدادش بلند شد ن ی....صدا دمیشدن دره اتاق چشام باز شد مامانو د دهیبهم کوب یباصدا

 .... یشد خاک تو سرت شد بد بخت شد رتید

 نگاه کردم .... مویبست گوش یمامان ما خال نیباز ا خخخخ

 کردم ... نیراست مهیتقد یخوده خدا .... خودم بهونه رو در دست ای یدودقه وا ویهفتو س ییییییییچ
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رب از کالس گذشته بود  هیبه خودم اومدم دم دره کالس بودم  رونیاز خونه زدم ب دمویچطور لباس پوش دمینفهم

انگار کالس اموزش دلقک بودنه ... دوتقه به در زدم و رفتم تو سالم  ومدیبچه ها م یها نوخندهیراست یحرفا یصدا

 االن  نهبوداا  شیرب پ هیکه گفت:کالس  یکردم خواستم برم سمت صندل

ه ک یدوباره خواستم برم سمت صندل شهیبود متاسفانه خواب موندم وتکرار نم یخودم که کالس ک دونمیبله م_

 .... رمیداشته رو سر کالس بپز ریتاخکه  یکس تونمیگفت: متاسفانه منم نم

 ...کنهیم گاین رغضبیم نیهروکرش به راه بود االن ع شیانگار نه انگار دو دقه پ اوردیمنو در م یادا داشت

 کنم من ؟؟ کاریخب االن چ_

 .... شهیفقط زود داره وقت کالس داره تلف م گهید رونیب دی....خب بر دینیمجلس بش یباال دیببر فیتشر_

 

 ۳۹قسمت

ز من :لطفا ا دمیبودن کالستونم بابا رومو برگردوندم که برم صداشو شن دیپوزخند جواب دادم :من خاک برسره مف با

 ...دیخانم رســـــــــــــــام ...درم پشت سرتون ببند دیانتظار نمره نداشته باش

 ....رفتینم یازاولشم از شما انتظار_

کنم  بود ...فک یزدانیکه با  یسرکالس بعد میو بر ادیب یو منتظر بودم فر اطیدرو ببندم رفت سمت ح نکهیا بدون

 تر بودم واقعا ..... نیسنگ ومدمیاگر امروز دانشگاه نم

 استاد جلوروم سبز شد... یکه اقا یزدانیسره کالس  میرفتیم میداشت یفر با

 بود برات؟؟؟؟ یچرخش خوب میبچرخ تا بچرخ یخوش گزشت ؟؟خودت گفت اطیح_نیراست

 عالقه ندارم ... یبه دلقک باز ادی....ز هیسره کالسه حوصله سر بره شما نباشم برام عال نکهیهم_

روز قبل از  هیهم دائم تو هپروت اون مسافرت بودم  یزدانیجواب موند الل شد دل منم خنک شد تو کالس  یب

 نییم که چهار تا درشت بارش کنم همه بچه ها پاکرد رفت تو اتاقشون منم رفت غمیکه منو ضا یهمون شب میبرگرد
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 یلیخ گفتیم راهیو بدوب کردیصحبت م یلفنت یبا کس یوحشتناک تیبا عصبان نیبودن رفته بودم پشت در که راست

 ....... یبد حیتوض زارمیبرام ... نه نم یادم نیبه طرفش که خفه شو حال بهم زن تر گفتیبود دائم م یعصب

 شوتی...منم که عصبان گهیبود البد دوست دخترش بود د یک زدیکه باهاش خرف م یدوسدارم بدونم اون کس یلیخ

 حرف زدن باهاش شدم .... الیخیب دمید

 فرو رفت تو پهلوم که از فکر در اومدم.. یآرنج فر هوی

 اوخ چته مونگول پهلوم سوراخ شد ...._

هم اصال حواست نبود  یکالس تموم شده !!جنابعال ایتازگ یهزار بار صدات کردم خداروشکر کر هم شد_ یفر

 ...یبود یریکهکشان راه ش ریتومس

 بودا یچه روز مضخرف  میخب حاال تواماا پاشو بر_

 .. میخونه کار دار امیرو نم یمن کالس بعد یلین_یفر

 هوووف باشه ........_

 قیبزرگمهر رف نیمدت کاشف به عمل اوردم ا نیاستادش بود هم تموم شد تو ا ربزرگمهریهم که ام یبعد کالس

هم از  نیراست نیا نکهیبود با ما و ا ومدهیمسافرت چون رفته بود آلمان ن میکه رفت یاون سر نهیراست نگیج

 االشیهم اونجان االن ....کوفتش بشه ا شونهسن و جفت یرانیالمان بوده و بزرگ شده اونجاس پدر مادرش ا یکیکوچ

 هم داره .... یالمان تو حلقومش بمونه چه شانس

 نیا فهمهینگوبچم نم کنهیو قفل م مونهیتو هنگ م نیا برنیاصطالح به کار م یسر هیکالس  یبچه ها یوقت نمیبیم

 اصطالحارو..........

 بزرگمهربرگشتم سمتش....خانم رسام؟ یپله ها بودم که باصدا کینزد رونیکه تموم شد زدم ب کالس

 شده استاد؟؟ یزیه؟چبل_

 بودن !حالشون خوبه ؟؟ ومدهین یمیامروز خانم حکم گمیم ینیخب نه _استاد
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پسر چه نگرانشم هست  یناز بش یآخ رهیگ یفر شهیبزرگمهر گلوش پ نیا کردمیپس درست فک م یوا خخخخخ

..... 

 

 ۴۰قسمت

 .... گهید شهیامشب خواستگار ینی رهیبگم امر خ یچجور دینه استاد راستشو بخوا_

 یرفت .... خودمم از خال عیگفتو سر یبود با اجازه ا دهینگاه به بزرگمهر انداختم نفسش تند شده بود و رنگش پر هی

 یبه فر یاز همون اوال معلوم بود ازش هر چ یاالن مطمئنم که عاشقه اونم عاشق فر یخندم گرفته بود ول میبند

 !!تهیذهن یتوهما یکنینه اشتباه م گفتیگفتم م

***** 

ز کنه چترشو با نجایا  ادیخونه ما اونم حوصله مهموناشونونداشت قرار شد ب ادیکه ب دمیزنگول یدانشگاه به فر بعده

..... 

 اخرش منو گرفت کردیچرا سگ شده بود دنبالم م دونمیامروزو براش گفتم نم یماجرا

 نگفتم بابا منو باش خواستم به تو کمک کنم .... یزیغلط کردم من که چ یفر_

 ..... کشمتیبشه ها م یکه چ یمنو برد یابرو یکرد خودیب_یفر

 ییتو دسشو دمیپر عیهم ولم کرد سر یهم دست گذاشت رو نقطه ضعف من انقد قلقلکم داد که کبود شدم وقت بعد

..... 

 ؟؟؟ییفر گمیتو اتاق.... م برگشتم

 هوم؟؟؟_یفر

 ده دو جانبههومو در_

 ... گهیتو طحالت...بنال د_یفر
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 ..... گمیتورو الشخورا بخورن راست م گمیعاشقته جونه تو راست م رهیام نیا ییخدا_

  رمینخ_یفر

 .یمطمئنم توام دوسش دار_

 ؟؟؟ خارهینه نه باز تنت م یلین یوا_یفر

 منم عررر عرررر.... یگیتو که راست م_

عدش و ب میگفت یاز هر در میبردم تو اتاق و تا سه صبح فک زد دمیموند و بعد شام دستشو کش شمونیشبم پ یفر

اما  بود یاروم یصدا هیزدم بازم صدا  یالیخیب یاسترس گرفتم ول کمی  ومدیم ییصداها هیکه  میبخواب میخواست

 دلهره اور .... یصدا من و هم اون المتوجه  شد هم متوجه ح یفر زدیچرا انقد قلبم ناآروم م دونمینم

 خکوبیسرجام م دمینفرو د هی هیجلو رفتم سا کمیپاشدم رفتم دره اتاقو باز کردم  شدینم یشم ول الیخیب خواستم

 .....شدیچ دمیبنفش زدم و بعدش نفهم غیمرد جلوم ظاهر شد چندتا ج هیشدم که 

 

 ۴1قسمت

ان بابا مام یصداها واضح شد برام صدا زدیم یلیچپو راست به صورتم س یکیانگار کردمیرو تو صورتم حس م سوزش

ره پلکام بازه هنوز دا نکیباال سرم بود با ا نیامیفرزانه پلکام باز شد بن یگفتنا یلیمامان و ن یها هیو فرزانه گر

 ... یتموم کن یخوایرفتاا نم نیلپ از ب نیصدام در اومد:ا شهینم المیخیب زنهیم یلیس

 ... یبعدم از حال رفت یزد غیج یدیرو د یدزد لعنت ؟؟اونیخواهر یخوب یجون یلیلبخند زدگفت:ن نیامیبن

اونام  یزد غیتو ج یدرو باز کردن وقت یچجور سیمعلوم ن ارویگرم بخوره اون  نیبه زم ی؟اله یدخترم خوب_مامان

 که رنگ تو صورت دخترم نمونده ... رنیبم یاله  یلیفرار کردن نترس ن

بهش  اننیاطم ادیدزد ب باریکه  ییاصال جا میریم یساختمون لعنت نیاز ا ااایجان دختره بابا نگران نباش یلین_بابا

 .... سین
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وحشت داشتم و حالمو تاغش  زیاز دوتا چ دمیسن رس نیتا االن که به ا میچون از بچگ کردمیهاشونو درک م ینگران

 .... *****نوبسیهم جنازه هم یدزد ....دوم یاول بردیم شیکردن پ

که دو سه تا محله از خونه  یدیو آپارتمان جد میمامان رفت نویامیگذشت و امروز با بابا و بن هیهفته از اون قض دو

حالو   هیوچهار خوابس  هیکیخونه ش یلیخ میبریم المونویو فردا هم وسا میدیبار د نیاخر یباالتر بودو برا مونیقبل

از گوشه حال پنج تا پله روبه باال هست که اتاق خوابا  اونجا ن  واشپز خونس  ییرایبزرگ داره روبه رو پز ییرایپز

 ............. هیدرکل عال

روزه  هیداده بود  ریچون گ دهیاز صبح ازمون کار کش میرو مبل مامان تا جون داشت میخسته و کوفته ولو شد یمنوبن

مامان بلندشد  یزنگ درو زدن و صدا میخورد ییناهارم سرپا یفردا نباشه حت یبرا یو کار میکامل جابه جا بش دیبا

 .... هیک نیدرو باز کن بب یلین

 دمیرو د یخانوم هیتا در برم بزور خودمو رسوندم به در و چهره خوشگل  یتوسرم نا نداشتم حت دمیکوب یدودست

..خب  هیک نهید دم در تا ببمامان خودم باشه سالم کردو خوش اومد گفت بعدشم مامان اوم یهم سنا خوردیبهش م

 ... باسیبه مامانم گفت اسمش فر هک ومدیزنه هنوز م ی!! صدایومدیخودت م شدیم یمادر من از اول چ

 شام خوابو بچسب.... الیخیتو اتاق خودم و ولو شدم رو تخت، ب رفتم

 از خواب پاشدم ... میزنگ گوش یصدا با

 .... یکنیم داریخودم گورتو بکنم که منو از خوابم ب یا یگرم بخور نیبه زم یا یریبم یا

 جمعه هم کپه مرگمو بزارم؟؟ یزارینم یفر هیچ الو

 خونمون؟ حوصلم خر است!! یایامروز م گمیم یچته بابا اول صبح_یفر

 نشه ..... نمیمزاحم خواب نازن یخاموش کردم که کس مویگفتمو گوش نویکله روزو بخوابم... ا خوامینه م_

 دو ظهر بود... نیییییشدم ...نگاه به ساعت انداختم ه داریبودم که چرا ب یباز کردم از دست خودمم عصبان وچشام

 

 ۴2قسمت
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 . دماایمن چقد خواب یوا

 لونگ بندازه.. دجلومیبا یقطب خرس

کاسه تو دستش اومد تو  هیکوفتس چه مرگم شده ...در اتاق باز شد و مامان با یلیتنمم خ یوا سوزهیچقد م گلوم

و دار کمی نجایتبت باال بود دکتر اومد ا یگفتیم ونیهز یه ی؟؟از صبح تب داشت یجان خوب یلین_اتاق ....مامان

اوه په اوضام  دمینفهم یچیمن چرا ه یانداختم وا مسرمم برات وصل کرد .... باحرف مامان نگاه به دست نینوشت ا

 داره ... یخودمو لوس کنم آخ که چه حال نکهیا یبرا موقعس نیشده و بهتر یشیشمیک یلیخ

 ؟ یمامان_

 ؟؟ یخوایم یزیجانم چ_مامان

 گرسنمه مامان تشنمه ..._

 ...... یریجون بگ یبخور ارمیهم م وهیبرات ام رمیمادر برات سوپ اوردم االن م ایب_

داشت پاهامو ماساژ  نیامیبن شیدو دقه پ نیواقعا تا هم دهیم یفیتا تونستم خودمو براشون لوس کردم چه ک امروز

 یسوپ جو مشت هینازم کرد مامان هم  یو بعدشم بابا اومد کل دادیبهم م وهیو ابم رفتیهم قربون صدقم م یه دادیم

 برام درست کرده بود و خودش بهم داد و خوردم ........

 تره ....به روزیاز د یلیشدم و دانشگاه نرفتم حالم خ ضیگفتم مر یبه فر امروز

 ویکنار بزارم گوش تارویباعث شد گ یاسم فر دنیو د میکه روشن خاموش شدن صفحه گوش زدمیم تاریگ داشتم

پارک  ایهاش گفت ب هیگر نیجواب نداد فقط ب شدهیگفتم چ یهرچ ختیدلمو ر یفر هیگر یجواب دادم صدا

 مامان خونه نبود ... رونی....از اتاق اومدم ب یشگیهم

 یلیساعت پارک خ نیبود ا ابونیخ هیفاصله پارک تا خونمون  رونیزدم ب یمانتو شلوار ساده و شال مشک هی با

 ...اخرش گفت: زدیکردم  خودشو انداخت تو بغلمو زارم دایرو پ یخلوت بود فر

 ادیب خوادیوقته عاشقمه و قصدش ازدواجه م یلیگفت خ ربزرگمهری.... ام ریباالخره گفت ام یییلی...ن یلین

 .... میقراره دوسه ماه باهم باش یخواستگار
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 خوشحالم یلیخداروشکر خ هیعال نکهیا یفر یوا_

وقت خواستم تا  کمیشاپ منم قبول کردم اونجا حرفاشو گفت منم ازش  یکاف میبعده کالس ازم خواست بر_یفر

 یلیخوشحالم ن یلیجواب بدم ...خ

 داره خره خدا .... هیگر نمیدلم هزار راه رفت مگ ا دتیخاک تو مخ شوور ند یدختر ...ول هیعال یییوا_

 هیگفتم اونم گفت خوشحال شد اما  ویهمه چ یبن یحرف زدم و بعدش رفتم خونه شبش برا یکل یروز با فر اون

 چرا... دونمیتو حرفاش بود نم یغم

تش بده تا نگه لف کمیرو نگه داشتم تا جواب نده از بس که هوله گفتم  یروز گذشته و من بزور فر سه

 ازخداخواستس...

ندبار نگرانن چ یلیخ ناهمیمامان ا کنهیتواتاق و درو قفل م رهیم ادیم یو وقت خورهینگرانم کرده غذا نم نیامیبن حاله

 شده اخه چرا زودتر ینجوریبخاطر فرزانه ا نیامیبن ینی شهینم یخواستم باهاش حرف بزنم اما در اتاقش قفله و راض

 ... یلیخ جمیگ یلینگفت که عاشقش شده خ

 

 ۴۳قسمت

 ... دارهیب دونمیوقته اما م ریرو زدم د یقبل رفتم دره اتاق بن یمثل شبا امشبم

 تو درو بستم .. دمیدرو باز کرد پر شدیبودم صداش کردم ...باورم نم دیزدم نا ام در

 کنار تختش ـ.... نشستم

به  ی؟چرا زودتر گفت یبود ؟؟عاشقشیغمتو توروخدا باهام حرف بزن تو بخاطر فرزانه ناراحت نمیبن یداداش نیامیبن_

 توروخدا داغونمون نکن ... یعزا گرفت نجایا گهیمن حاال که اون دلشو باخته به کس د

 یچرا فکرکردنداره  ی؟؟فرزانه خواهرمه با تو برام فرق یگیم یچ یلیاز جاش بلند شد زول زد توچشام...گفت:ن یبن

 عاشقش شدم عشق من به اون عشق برادر به خواهرشه...

 بگو به من ؟؟ شده؟؟؟چتهیتر شدم نگاش کردم گفتم پس چ جیگ
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 نهیترمن به یاما برا رسهیتو نم یبه پا شیدلمو باختم خوشگل دمشیبار که د نیداداشت عاشق شده اول یلین_یبن

 

 ۴۴قسمت

خانمه که با مامان اشنا  بایخونشون دو طبقه باالتره  و مامانش همون فر هیدختر خوب یلیدنبالش رفتم خ یبار چند

ر اگ یلیکه اومدن تو ساختمونو رفتن سمت واحدشون ن دمشید یپسر هیدم در با  شیچند روز پ یلین یشده.... ول

 ......رمیمیم رمیمیمن م ؟؟بخداینامزد داشته باشه چ

و تا شب نشده بهت خبر  ارمیمت نباشه خودم فردا ته ماجرا رو در مفوضول جلوت نشسته غ یلیخدانکنه ...تا ن_

 .... دمیم

 ... نایخانم ا بایفر یبرا برمیو گفتم م ختمیکاسه ر هیمامانو مجبور کردم اش رشته معروفشو درست کنه و  امروز

 هم دارناااا ... یکیتو خونشون  به به خونه ش دمیخانم پر بایتعارف فر نیاول با

گرمو  یلیخ شناسهیکرد انگار که چند ساله منوم یحال باهام دست دادو احوال پرس یدختر خوشگل اومد تو هی

 یلیداداش داره ..خ هیتک دختره و  هیپناه شونیلیو فام اسهیاسمش مه دمیمهربون بود ....کم کم سواالنو ازش پرس

با لبخند گفت داداشش بوده ...  یکرد ول بعجبود اونم ت یک یباهاش بود یاون پسره اون روز دمینامحسوس پرس

ارزششو داشت  یساعت خونشون نشستم ول کیکاسه اش  هیبخاطر  یشدم حساب عیضا ششونیدرسته که پ

و  یقلوه ا یداره لبا یپوست گندم یعسل یو چشما یقهوه ا یوبا ابروها یصاف قهوه ا یو موها هیدختر خوب اسیمه

اونم ازم خواست فاز دوم نقشه رو  دمیزنگول نیامیهم داشت .... به بن یفیظر ندامدرکل بانمک بود ا یاستخون ینیب

 اومد ... ایداداش ما هفت  ماهه به دن نیاجرا کنم و به مامان بگم ...فک کنم ا

اون روز رفت باهاشو ن صحبت کنه و مزه دهن  یخوشحال شدن و مامان فردا یلیمامان بابا ماجرارو گفتم اونام خ به

 .... دهیرو م یخوشش اومده بود سه سوت اوک یناقال هم از بن اسیمه نیبفهمه که ا سمایمه

 رو گذاشتن .... یاخر هفته قرار خواستگار یبرا

******* 

 ارواح جدت بزار امروز بعده کالس جواب مثبتو بهش بدم ... یلین_یفر
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 بک نکن ..بزار طالبت باشه خودتو س یفهمیزشته عروس انقد هول باشه تو چرا نم_

 ها ... پرهیبخدا از دستم م یلین_یفر

 جوابتو بده.... میبر  ایخاک تو مخت، باشه ب ینی_

با لبخند  رمیو اروم سالم کرد ام نییسرشو انداخت پا یباز سالم کردم و فر شیمن با ن میدید رویراه رو ام هیتو

 د؟ی:فکراتونو کرددیپرس یجوابمونوداد و از فر

 بله جوابم مثبته!_یفر

دونفر همش چشم تو چشم هم  نیا یسر کالس اما چه کالس میهمانا ..... رفت ریباز ام شیهمانا و ن یمثبت فر جواب

 بود ... گیفاز د هیبودن کالس کال تو 

***** 

 یاربنک یمانتو اب هیجذاب تر شده بود منم  شهیبود از هم دهیپوش دیسف راهنیکه با پ شیتو کت شلوار سرمه ا یبن

  یجمع کن شتوین کمیجان  یبن_....  ختمیموهامم کج ر تیال شیارا  یو شلوار مشک یمشک یروسر هیبا  دمیپوش

 بهتره ها

 

 ۴۵قسمت

 ... کنمیقبولش نم یپسره جلفه.. من به غالم نیگفت ا یپناه یاقا یدید هوی

 ...هزار ماشاال.. یشیدوماد م یان که دارنکن..قربون قدو باالت بره مام تیپسرمو اذ یلیمامان بلند شد:ن یصدا

 شداااا میمامان من حسود_

 .....میخانممو منتظر نزار میقشنگه جغله بدو بر اتمیگفت:حسود دیلپمو کش ینکن دختره بابا... بن یحسود_بابا

 خجالت بکش پسر ..._بابا

 نتظرن........م نایا یپناه یاقا میبر گفتمیم یلیداشتم به ن دیینجایگردنشو خاروند گفت : عه بابا جان شما هنوز ا یبن
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پسر جوون هم  هیهم هستن  اسیمه یحرف زدن ..باالخره خانواده ها رفتن سره اصل مطلب .خانواده عمو یاز کل بعد

 لیاما خب بعد کاشف به عمل  اومد پسر عموشه .....دائم در حال تحو  اسهیهست که من  اول فکر کردم داداش مه

 !!شهیجذاب م یلیخ کنهیفک م حهیمل یدادن لبخندا

 ..اااانیرفتن باهم حرف بزنن چقدم بهم م نیامیبن اسویمه

ا واقع ش،یازما رنیقراره بعله برون گزاشتن و فردا هم م یبعد یتموم شد و اخر هفته بعد یو خوش یبه خوب یچ همه

خب  یخانمم از اون بهتر ول بای..فرزدینداشتو ازعشق حرف م هیاز مهر یدل خوش یپناه یهستن اقا یخانواده خوب

 میشام موند یخانم برا بایفر یداره .. با اصرارا یخوب یالداره کار داره وضع م التیعاله تحص دهیمرد ا هی نمیامیبن

 دست پختشم ماشاال خوبه ها...

**** 

 .... یمرغا چه عجله ا یهم رفت قاط یپ بن_یفر

 ؟؟یکرد کاریچ رتونیعاشق شده هااا تو با اقا ام بمیشق شده عج....عا سوختیعشق م شیداشت تو آت گیاره د_

 عاشقش شدم  یلیاصال فوق العادس خ  یلیخوبه ن یلیخ_یفر

 ..یبود_

 یـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلین_یفر

 ؟؟؟ یجانم کارم داشت_

 خف کار کن ... یلین_یفر

 چشوم_

 ...یمیخانمه حک سالم

انگار نه انگار منم هسم  سالم  لیوسط پسره گور نیا میکم داشت رغضبویکردم  فقط م گایپشت سرمون برگشتم

ن سمتمو دیدو دیتا مارو د یکه سالم کن محل نزاشتم هست دهیبهم اشاره م یه ینکرد!!منم عمرا سالم کنم بهش فر

 ... ریتو مس یسقط نش ایخواستم بهش بگم همش ماله خودته اروم تر ب
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 خانم ... یهست یادتچه سع یوا_نیراست

 سالم استاد حالتون خوبه ؟_یهست

 .... دیشد باتریشما بهترم شدم واووو شما امروز چقدز دنیبا د_نیراست

 ... بامیبابت چهره ز شهیهم کنمیمن خداروشکر م یگفت: مرس یاز خوش دیترکیکه داشت م یهست

روپامو  دمیکوبیاز خنده خخخخخخ دستمو م دمیترکیم موندمیم گیدقه د هیرفتم کنار اگر  ششونیاز پ عیسر

 .. هویتو  یرفت یکجا گزاشت وونهیاومد سمتم گفت:د یفر دمیخندیم

 از خنده... مردمیم ؟؟داشتمیدیرو شن یهست یحرفا یفر یوا_

 ؟؟یندار یدارم کار رقراریمن با ام یلیاره منم خندم گرفت ..ن_یفر

 نه سالم برسون خدافظ.._

 خدافظ...._یفر

 

 ۴6قسمت

 هیکه  رفتمیداشتم راه م ینجوریکنم هم یجونش که حاال من تنها چه غلط ریام شهیهم رفت پ یفر نیبابا ا یا

اروم رفتم پشت  زنهیحرف م تیداره با عصبان الیتو و یاستاده مث اون شب یاقا یصدا نکهیاه ا دمیاشنا شن یصدا

 جاشمنیفکر ا دیبا یکردیاون غلطو م یداشت کهقع بود تا به حرفاش گوش کنم ...اون مو مکتشیکه کنار ن یدرخت

المو ح دنتید یکنار من تنفر اور یندار ییجا چیه گیبرس د اتی....خفه شو دهنتو ببند برو به کثافط کار یکردیم

 بهار برو به درک... کنهیبد م

بد که چه ارض کنم از بدم اونور تر .....دوباره صداش  زدیپس طرف اسمش بهاره حاال چرا انقد باهاش بدحرف م اوه

 ... رونیب ایبلند شد: ب

 ...نکنه با منه ! هیبا ک نیا وا
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 خانم رسام.... رونیب ایگفت:ب دوباره

کردم  ی...اروم رفتم طرفش تک سرفه ا یپسره موج شیاخالق سگ نیخوده خدااا با منه !!! قورت نده منو با ا ای

 .....دیصدا کرد...گفتم:امم منو 

شده بود گفت:فال گوش  یخندون و موز افشیق مکتیپاش دستاشم گزاشت پشت ن یکیانداخت رو اون  پاشو

 ندادن ؟؟ ادیهااا بهت  هیکاره بد سادنیوا

 .... خوردمیمن داشتم هوا م شمیجواب دادم:متوجه منظورتون نم لکسیر یلیخ

 فقط!! یبود سادهیرب اونجا وا هیخوبه که  یلیدرخت خ نیپشت ا یاهاااان پس هوا_ نیراست

 خودمو لو بدم.. دیخب نبا ی!!ولدهیفهم نیکه اومدم ا یاز اول ینیخاک توموخم  یوا

 !!! یحاال هرچ_

 !یی!اسطوره پررو یهست یک گیروتو برم واالا تو د_ نیراست

لحظه حواسم پرت شد رفتم رو  هیکردم و  دایاز تو کولم پ مویزنگ خورد با فالکت گوش میجواب بدم  گوش خواستم

 نشستم .... لیگور نیکنار ا مکتین

 ..ےجوووون یالـــــو سالم بن_

 دنبالت ... امیم گیساعت د میخانم !ن یآبج ڪیسام عل_یبن

 .. ایزودتر ب یکالس که ندارم اگر تونس نیامیاخ جون بن_

 ..کردیابروش رفته بودباالبا پوزخندنگام م هیکه  نیافتاد به راست چشمم

 .. امیچشوم زودتر م_یبن

 .. یمنتظرم با یبن گرتویج_

 ...یبا_یبن
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 داره؟؟... شیمن ن یپسرو بکشه هااا زبونت فقط برا هیانقد دختر منت  ستین خوب

 یحرف زدم که فک کنه بن یمن جور دمیچقد خنگه !شا ی..فکر کرده که ...خخخخخ وا نیامیفکر کرده بن نیا واااا

 احال شدااا...ب یدوست پسرمه ول

 شده !! یگاز کش نجامیفوضولو بردن جهنم گفت عه؟ا_

پاشدم که برم  دمیرو د نیامیبن نینشستم....ماش گید مکتین هیرو  یاز جام پاشدم و رفتم سمت دره اصل عیسو

 اومد دنبالت؟؟؟ یجوووووووون ی!...بندمیشن لویگور یسمتش دوباره صدا

ثال چرا م ی!گفتم:شما استادسین شیکه ضرب المثل حال نمیبابا ا ینگام کرد ا جی!! گدیتا کور شود هرانکه نتوان د_

 جونو منتظر نزار!! یاستادم حاال برو بن یدیخوب شد فهم_نی!راستد؟یگردیم اطیهمش ول ول تو ح

 جونونخور یشماحرص بن_

 

 ۴7قسمت

رو  ی...رفتم جلو بن سادهینوز اونجا واه نیراست دونسمیشده بود ...م ادهیپ نیاز ماش نیامیبن شیگفتم رفتم پ نویا

فت اون و گ دیازبغلش زشت بود خو جلو دانشگاه لپمو کش رونیب دمیخودمو کش عیسر یبغل کردم اونم بغلم کرد ول

 بود ؟؟گفتم:استاد بود بابا همون استاد جوونه که بهت گفتم! یک اروی

 ... میاشناس ..سوار شو بر افشیچقد ق_یبن

 ...... کردینگام م نهیدست به س دمید نوینگاه به پشتم انداختم راست هی

***** 

 هیجونو اقاجون هم اومدن من  زیخاله هام همه هستن عز نایا اسیخونه مه میحاضر اماده تو سالن نشستن تا بر همه

پف داره  کمی نییپا تا گردنمه و تا کمر تنگو چسبونه از کمر به قشی دمیپوش یحلقه ا نیاست یعروسک یلباس مشک

ز نشه ..موهامو با یناموسیوقت ب هیتا  دمیپوش ممساپرت رنگ پا دمیهم پوش یو گشاد شده  کفش پاشنه دارمشک

 لمیر یاسپره تا ثابت بمومه کل کمیهمونجور موج دار زدم باال و کلشو ژل زدم و  دمیگزاشتم جلوشو اتو هم نکش
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ود امشب قرار ب رونیو رفتم ب دمیشد ..مانتو و شالموپوش یعال یهمه چ ییو پنکک ورژگونه هلو یگریرژ ج هیزدم با 

 راهنیبودبا پ دهیپوش یمشک یکت شلوار اندام هی نیامیبکنن ...بن یعقد محضر هیو فردا صبح هم  رنیگجشن ب

 ...اسیهم زده بوددل من براش ضعف رفت چه برسه به مه یمشک ونیدپاپیسف

اسانسور بود  میکردیبه مقصد ازش استفاده م دنیرس یکه ما برا یا هینقل لهیخخخ تنها وس میحرکت کرد همه

 ختهیکه تنش بود و موهاشو لخت دورش  ر یرنگ بلند یتو لباس نبات اسیباال خونه اونا هم پره مهمون بود مه میرفت

 و خودمو تو نطوریکنم مانتومودراوردم و شالمم هم ناز تر شده بود منو برد سمت اتاقش تا لباسامو عوض یلیبود خ

که داشت از در  دمیفرزانه رو د رونیاز اتاق رفتم ب ادیهم ب یبود امشب قرار بود فر یعال ینگا کردم همه چ نهییا

کرد برگشتم سمتش چشام داشت از حدقه  خکوبینفر منو سرجام م هی یتو خواستم برم سمتش اما صدا ومدیم

 ..... رونیب زدیم

 نجا؟؟؟یشما ...شما ... ا_

 دوست پسر ته ها؟؟؟؟ نیامیکه بن ی!چرا دروغ گفت اسمی!!!من داداش مهی؟؟؟به تته پته افتاد هیچ_نیراست

 ...کردمینگاش م جیگ

 یلیامف نهیشما راست یلیگفته باشم بعدشم فام نویا ادینم ادمیدوست پسرمه ؟ نیامیمگ من به شما گفتم بن_

 !! دیراجبش فکر کن دیدروغ بگ نکهیقبل ا هیپناه اسیمه

ازدواج کرد و  اسیهشت سالم بود مامانم با پدرمه یکه گفت:من وقت نیامیداده راجب بن یهول کرد که سوت خودشم

 که اومده ینیامیبن دونسمیباشن !من نم نجایا شهیهم یبرا گیاز المان اومدن تا د رانیتازه دوماهه که برگشتن ا

 نیخونتون تو ا دونسمیدانشگاهم نبودم ونم که یدید ناریسم یبودم برا شیر توإ چون که کبراد یخواستگار

 ساختمونه !!!

 

 ۴۸ قسمت

 ..... میساختمون نیما تو ا یدونسیارواح عمت تو نم اره

 شدم ... لمیمتاسفانه باهات فام ی؟؟؟؟شاگردم که هس یگفت یزیچ_نیراست
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 ... ییجون که داداشش شما اسیمه چارهیشدم باهاتون ب لیکه فام سمیخوشحال ن نیمنم همچ_

 گفت... والیکردم به شانس قشنگم ا فیبراش تعر یاونم تو هنگ بود وقت یفر شهیپ رفتم

گردنبد  هیانداختو باباهم بهش  اسیمامان انگشتر نشونو دست مه میدیرقص مویدیخند مویگفت یکل اسیو مه یفر با

 فرقشه... یگرمو بامحبته با اون داداشش کل یلیخانمه و خ یلیعادس خواقعا فوق ال اسیداد مه هیهد

که  نکرد منم یکرد با من خدافظ یبا بچه دوساله خالم خدافظ لینکردم چون اون گور یخدافظ نیرفتن با راست موقع

 کنم با اون ... یعمرا خدافظ

**** 

قشنگش کرد منم تا  یاستاد پشت سر گزاشتم طبق معمول منو مهمون اخم ها یکالس مضخرفو با اقا هی امروز

 خرمات.. یخودم گردوبزارم ال یبه فنابر یدادم ..اله لشیتونستم چشم غره تحو

 که کارت دارم ....... ایجلوم گفت:سالم مادر برو تو اتاق لباس عوض کن ب دیخونه مامان پر دمیرس

 وادخیجون م یلینشست گفت:نـــــــ شمی..مامان باخنده اومد پ یبگ یخواسیم یچ نمیبگو ب ایمادر من ب خب

 .... ادیبرات خواستگار ب

 سر اصل مطب.... رهیم یا هیحاش چیعاشق مامانمم بدون ه یعنی

 عه؟؟چه خوب..._

 ؟ کارسیچ هیک یبپرس یخواینم  یلین یچ ینیوا _مامان

خانم بگم اخه سامان خواهر زادش  بایبه فر رمیباشه پس م_من قصد شوور کردن ندارم !!! مامان سین یاجینه احت_

 بود تورو خوشش اومده بود .. دهید یتو مهمون

 کوری؟؟؟؟ناخناش که مان یگیقبول کردم ...اه مامان اون پسره زن نمارو م دیاصرار کن بهم خب شا کمیمادره من _

ه ..دماغشو کشونشیپر یتو موها کردیدستاشو فرو م یونه خودم برق ناخنم زده بود هشده بود بجونه شما نباشه بج

 شگریکدوم ارا شیپ دمیپرسیازش م دیشد با فیح یمونده بود ول یزده بود دوتا سوراخ باق شهینگم بهتره ،،کال از ر

 خوب برداشته بود ...... یلیالمصب ابروهاشو خ رهیم
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 رمیمن م یخواستم نظرتو بگ یازش  ول ومدیخدا نکشتت خودمم بدم م یلیگفت :ن که از خنده قرمز شده بود مامان

 ... بایفر شیپ

 از من گفتن بود ... ادیشوهر بدن زن به کارش نم دیجون بگو اونو با بایبه فر_

 

 ۴۹قسمت

قربون صدقه هم  یکل مویکرد کیکه پشت در بودن اومدن تو ....سالم عل اسیو مه یمامان درو باز کرد که بره بن تا

 رو مبل ... میونشست میرفت گید

ازت خوششون اومده مخصوصا خاله  یلیخ کننیو خانم بودنتو م یخوشگل فیتعر لمونیهمه تو فام یلین_اسیمه

 بزرگم...

 دیپسره زن نماس و چندش بگرد یلیخ اداایجون بدت ن اسیمه شییی؟؟؟ا گیهمون که اسم پسرش سامانه د _

 ... دیکن دایپ یشوهر درست حساب  هیبراش 

 تعارفم نداره .. زنهیروک حرفاشو م یلیخ یلین نیخانمم ا یناراحت نش اسیمه_یخنده ...بن ریزدن ز اسیو مه یبن

 ... میشوهرش بد دیبا یلیبقول ن ادیخودمم از سامان بدم م دونمیرو م یلین بابا من اخالق ن_ اسیمه

 ..... ادیحال ب گرتونیج ارمین برم براتون شربت بفهم م زیزن داداشه چ کالیآ بار_

م کنار هم زول زدن به دمیرو د اسوینومهیامیشربت پرتغال بود رفتم سمت حال ...بن وانیکه توش سه تا ل ینیس با

وسط حرکت عاشقونه نزنن خجالتم  نیا نایا ی..وا کننیبه هم نگاه م حیمرموز با لبخند مل یلیخ سیتو ف سیف گید

 ....اهایح یب شهیوقت چشمو گوشش باز م هی نجاسیا یلین گنیخودشون نم شیها اصال پ هیزیخوب چ

ااا بچه در حال رشده ه نجای...به خودم اشاره کردم دوباره گفتم:ا دیجلوتر رفتم بلند گفتم:اهمم ....اهمممم ببخش کمی

 نیاجرا کن 1۸صحنه+ نیخوایم سین یخاک بر سر یکارا یجا نجای.... ا گیفازه د هی نیرفت نیشد سیتو ف سیف

 ....؟؟دیهست خگوچشامو ببندم ..چشمو گوش من باز بشه شما پاس نیقبلش بگ

 انگار  زدیبلند بلند قهقهه م ایح یب نهیامیبن نیاما ا نییقرمز شد سرشو انداخت پا دیخند اسیمه
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 رو بهش دادن ...... یساز تابیکارخونه ت ادرس

 البد ... شمیعمه هم م گیبره چند ماه د شیپ ینجوری؟ایشد فوریخان خوشت اومد؟؟؟ک یبن هیچ_

 ؟؟؟؟یاز کجا معلوم تا حاال نشد_یبن

 جنبس ... یداداش ما چقد ب نیا رونیب زدیداشت از حدقه م چشام

 گید یخانم دیاخ ببخش_یادب .... بن یب یبود زد یچه حرف نیا نیامیگرفت گفت:بن شگونیرو ن یبن یبازو اسیمه

 رو دعوا کن خب .... یلین نیا گمینم

 ... اسیمه یعاشقونه زول زد تو چشما دوباره

 امشب کارت کنهیبهت م نیامیکه بن یینگاها نیاگر تا حاال کارت نداشته با ا یجون اسیخنده گفتم:مه ریز زدم

 ساختس ....

 کنمیم ین  نامردااا تالفکمکش کرد و منو تا نفس داشتم قلقلک داد نمیامیپاشد و افتاد دنبالم بن اسیمه نباریا

 رمیدونفرو بگ نی!!!مامان برگشت و اومد کنار ما نشست منم رو به رو مامان نشستم حاال وقتشه حال ا دیسیوا

 افشونیقلقلکو بگم فقط و ق هیقض خوامیفک کرد م اسیمهو یچه خبر بود..بن نجایا ینیبب یمامام نبود ی...گفتم: وا

 ..رهیم جیاگر بگم سرت گ دمید یزیچ هیگفتم :رفته بودم  شربت درست کنم اومدم  یبود اما وقت یعاد

 

 شده؟؟؟یچ یمامان با ترس گفت وا  ۵۰قسمت

 .... دمید یزیچه چ یدونینم_

 حقتونه.. کردینگام م یبا حال زار اسمیمه دادیباال و اشاره م نداختیم یانداختم ابروهاشو ه نیامینگاه به بن هی

 ؟ یگفتیم یداشت یلیگفت:ن مامان

خفه شو خخخخ زن  ینیچندتا سرفه پشت هم کرد که  نیامیاره مامان، جونم برات بگه از از اشپز خونه اومدمو ...بن_

.. کردنینگام م دیکف پاشون جلو مامان ...جفتشون نا ام رفتیداداش ماهم که رنگ به رو نداشت ...... شرفشون م
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وسط بچه  نیهم خواستنیمامان فک کنم زنو شوهرم بودن م دمیم تو حال دکنار ه فیادامه دادم دوتا سوسک کث

 کشتمشون... دمویکنن که به موقع سر رس دیهاشونم تول

 زد تو مالجم رفت سمت اشپزخونه... یکی دیاز جاش بلند شد خند مامان

 یفخوفش براتون کا نیانگشت اشارمو بردم جلو صورتشون تکون دادم گفتم :هم اسیومه یپاشدم  رفتم جلو بن منم

 سمت اتاق ................ دمییبود خانم سوسکه و اقا سوسکه ....د و

با تعجب زول زده بود ...اخرشم نگاش کردم   رادمینصفشو تو چرت گزروندم ه یاولو با کمال کالس

نگفتو روشو برگردوند پسره  یزی!!.. چ؟؟؟خســـــــــــــتهیفهمـــــــــــیگفتم:خســــــــتم م

 راش داد تو کالس .... یکرد تا کمال یپاچه خوارانقد چاپلوس

دادش خواب از سرم  یبا صدا زدمیخودمو سپردم دستت جزوه جلو صورتم بودو چرت م ایخدا نهیدوم با راست کالس

فدا  یندار اجیحنجرتو احت شدم گفتم :شما ی....کالس رفت رو هوا ..عصب انیهپروت یلی...که گفت:خانم ندیپر کش

 ...دیکشیدارم هوار م اجیسرم من به گوشم احت

 سرکالس من ..... دیایبعد ب دیکالس چرتاتون رو بزن رونیب دیببر فیگفت:تشر یعصب اونم

 نیامیبن ری...همش تقص رونیکولمو برداشتم گفتم خدا شفاتون بده رفتم ب یچرا انقد از من متنفره اه لعنت نیا واقعا

م به بگزرون یخوش رویکالسو به خ هی نیراست نیبار با ا هی تونمینگهمون داشت اصال من نم داریصبح ب۴تا  شد

 یتاکس نیخونه ....سوار اول رمیبهش گفتم من م دادماس  رهیهمش با ام یروزاهم فر نیحوصله موندن نداشتم ا

 شدم و رفتم سمت خونه ........

 ی؟!ه نجایا میبگه اخه مگ ما پخت سین یکیبودن خونمون  ختهیبود کله خاندان ر یخواجه حافظ جاش خال فقط

فک  کردینگام م ی... منم که خسته هرکیتو راهن انگار ومدنیهنوز ن ایسر هیبازه تازه  نجایهروز هرروز چترشون ا

 ابو بچسب ......جوون خو یسمت اتاق ا فتممامان ر یغرغرا الیخیزدم هالک خواب بودم ب یزیچ یمواد کردیم

 

رفتم  نییتنمه از تخت اومدم پا دیزانوسف ریشلوارک تا ز هیقرمز با  شرتیت هی دمیچقده که خواب دونمینم۵1قسمت

بزنم بر بدنم روشن شم  با دستم گردنمو  یزیچ هیاووخ چقد گرسنمه ... برم  دهیپول دهیموهامم که ژول نهییجلو ا

 ... دمیمردونه و اشنا شن یصدا هی هیبرا چ صداهمه سرو نیواا ا رونی... از اتاق رفتم ب دادمیماساژ م
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 ...... کننیجلو مهموناتون که همشون فرار م یوضع بر نیخواب خوابالو با ا ساعت

استاد جلوم بود  یبرگشتم که اقا میما مهمون داشت یشد واااااا تیمغزم آپد هووویبود  یک یصدا نیفکر رفتم ا تو

اه توف به  گید نجانیهم امشب ا نایخانم ا بایفر گید اسهیخب داداش مه ی...وا کردیم کاریچ نجایا نیخداااا ا یا

 نهییتو ا افتویتو ق یباحال یلیخ یخنده گفت :وااا ریهو زد زیکه جلوش دادم ... هیسوت نیچندم نیرفته ا ادمیمن ..

 ؟؟؟ ی؟؟؟؟از امازون فرار کرد یدید

 وونمیاگر تا االن شک داشت که د دیسرو وضع د نیاز حرفاشو ندادم منو با ا ومچکدیبودم جواب ه جیکه کال گ من

 مطمئن شد ... گیامشب د

ل و شا یو شلوار مشک یکشیم دیراه راه سف کیکردم به تون زادیادم هیتو اتاق و خودمو شب دمیپر یحرف چیه یب

 موهامم کال جمع کردم باال ... ملیهم ر یکمیزدم و  یمداد لب قرمز قهوه ا یکمینبود  شمیحس ارا دمیپوش یمشک

 یاقا نیا ینفره نشستم ..اصال حوصله نداشتم ..دوباره صدا هیمبل  هیکردم  رو  یبا مهمونا احوال پرس یسرسر

 ..... یشد زادیآدم هیاستاد اومد :شب

 یعدهفته ب یتراس یسر کالس تو هپروت نر یتا تو باش رونایب یگفت:امروز خوب شوت شد میرو مبل کنار نشست

 .... یبه حالت گند بزن یامتحان گذاشتم وا

 فکر بهتر دارم براش خخخخ.... هی یمن ....ول نوبکشنمیگردن ا خوادیچقد دلم م اوف

 حال اومد ادم حسابش گرمیبچه هاج شهینگاش کنم پاشدم رفتم سمت اشپز خونه بعدشم رفتم پ یحت نکهیا بدون

 هست ..... ینکردم فک کرده ک

شو ن ریپس دوکلمه باهات حرف زدم جو گ دنیدارن برام جون م ایلیخ یراجب من فکر بد بکن ادیخوشم نم_نیراست

 دو کلمه حرفن.... نیدر حسرت هم ایلیخ یسیتحفه ن

ه اسمت ــــری!ـ.. جو گفتهیخود ش دهیتازه به دوران رس یاقا کنمیفکر نم یمن اصالبه جنابعال نجاسیمشکل ا_

 بالشته!!! ریز یخوابیطلسمته شب م

 ایالل کنمیواال من فک نم یتو جواب ند_نیراست
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 .. یمتر زبون دار شیمن ش یفقط برا  گید یدلقک یهس یمثال خودت چه تحفه ا شعورهیبشر ب نیچقد ا یوا

 

 هی یدختراهم ک قربونشون برم رو به سکته بودن ازخوش دیما گفتو خند لیفام یسره با دخترا کی یمهمون تو

که  شمیداده بود باالته ر شمیمشک یموها یمشک نیتا کرده بود با ج ناشمیساده تنش کرده بود است دیسف راهنیپ

 !!سین شیب یتیخاص یب لیگزاشته بود... در هر صورت گور

 بردن منزلشون فیشدن و تشر المونیخیشب مهمونا ب کی ساعت

 

 ۵2قسمت

 ... اشمیشمال منم که عاشق شمالو در میبر میخوایچهارشنبس و فردا م امروز

شوور دوستم  شهیکه داره م رهیکالس ام یکی مونهیو کال دوتا کالس م لهیروزش تعط ادسهیکه داره م یا هفته

استاد خخخخ  یاقا یامتحانم برامون گزاشته فکر کرد لیکه گور نهیهم کالسه راست یکینداره  یکار چوندشیپ

 نیکه ا یامتحان الک هیواال  میریکال نم ای ایکه تو ن دادنیم ریهم نگفتم امتحان دارم گ نای..به بابا اچونمتیبپ نیهمچ

 اومدن ...سالااام خانواده محترمه .ـ. دیکه رفته بودن خر یحرفارو نداره ... مامانو بابا و بن

 بند بابا... یسالم دختره خال_بابا

 بستم؟ یخال یوا بابا من ک_

 ؟ی؟مطمئنیجان تو امتحان ندار یلین_بابا

 ...امتحان ..خب  زهیامم خب چ_

 یمهم یلیمهرزاد گفت امتحان خ میرفتیوگرن بخاطر تو نم انیبا ما ب خوانیهم م نایا اسیخانواده مه یلین_یبن

 یسیواچند روزو بمون خونه ما ام تو رودر نیتو ا خورهیاز امتحانش بگزره چون به درستون لطمه م تونهیو نم دیدار

 ..کهیکوچ یآبج گید دیببخش میبر میخوایم نایا اسیمه
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مادر مهرزاد جان هست بهش سپردم مواظبت باشه ماشاال استاده دانشگاس خارج بزرگ شده خانوادشم  یلین_مامان

 گفتم مواظبت باشه ...به فکر درست باش..... میشناسیم

وإ ت ریهسم انقد ارزش ندارم که منو ببرن همش تقص یبهم....فک کنم من سره راه دمیقهر رفتم تو اتاق درو کوب با

بعدشم  کنمیم زتیر زیدستام خفت کنم بعدش ر نیبا دست خودم با هم خوادیدلم م نیتو مهرزاد راست ریتقص

بپاچم  لیگچرخ ...خودم پودر نار1۸ ریز یبر ی...الهشورمیدمیسنگ قبرتو با اس کنمیخاکسترتو چال م سوزنمتیم

ا کنم و اون یبا قهر خدافظ ومدیدلم ن ینامرد قهر بودم..اماموقع خدافظ نیامیرو خرمات...با مامان باباومخصوصأاون بن

 رفتن......

در  زنگ یصدا دنیاون نامردا...با شن الهیخیخودمم ب یهفته برا هیکرد  شهیچه م گهیشدم رو مبل اشکال نداره د ولو

 استاد ... یشال سرم کردم و رفتم درو باز کردم هه اقا هی

 ه؟؟یچ_

 ؟؟ یحرف بزن یبا بزرگترت و البته استادت چجور یسیبلد ن_نیراست

...خواستم دروببندم درو با دستش نگه داشت  یحاال خوش اومد یکه گرفت ؟؟جوابتویسوالو بپرس نیهم ینه اومد_

 خودشا.. یهست برا میاه خرزور

..شدم له له تو  یاریمامانت ازم خواسته حواسم بهت باشه گند باال ن نجامیکه ا سمیق چشو ابروت نعاش_نیراست

 دختر بچه ...

 شیارا زدم و پیت یتماشا کن ..رفتم تو اتاق حساب نویبش دمینشونت م یگفت رفت سمت اسانسور پسره عوض نویا

 بابا رفتن ... نیبرام گزاشتن و با ماش نویلطف کردن ماش نیامیاقا بن رونیکردم از در زدم ب

 ... نگیتو پارک رفتم

 ؟؟ یریم کجا

 ... نیبازم ا اوف

 ؟؟ یاس من یپ یبرم گردش مگ ج خوامیبه تو چه اخه..م_
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 ... کنمیاون زبونتو کوتاه م_ نیراست

 

 ۵۳قسمت

 نشده... دهییاز مادرزا_

 ..سادهیچرا جلو روت وا_نیراست

 ... نمیبینم یا گید زهیاستادنما چ ختیریب لیگور هیکوو کجاس ؟؟من که بجز _

 خانم .. کننیمن غش م یبرا خت؟؟دخترایر یب یگیمن م لم؟؟بهیمن گور_نیراست

 ... کننیاونا خرن که برات غش م_

هرگز  دونستیوسط حرفش گفتم اگر مامان من ذات تورو م دمیمامانت تورو سپرده دست من ..........پر_نیراست

موج  نیرودادم باال تا صداشونشنوم اهنگم رو اخر شهیش عیسر نی.... نشستم توماشکردینم یاشتباه نیهمچ

 اومدم ........ رونیب نگیگذاشتم و از پارک

 هیگرسنمه ها ...از  نمیبیشبه اوه اوه م۹نگاه به ساعت انداختم  هیدور دور کردم  ابونایچند ساعت تو خ دونمینم

 نویماش دمیاوووف چقد گرسنمه باالخره رس مینیرفته بود تو ب تزایپ ینوشابه .... بو با ساالدو دمیخر تزایفست فود پ

ا داره از پله ه یاشک یدخترا با چشا هی دمیبندازم د دیکل استمجلو در خو دمیپارک کردم رفتم طرف اسانسور و رس

چهرش  بیبه ترک یول یگوشت ینیب یقلوه ا یو لبا ییرنگ کرده طال یموها یقهوه ا یخوبه چشا افشیق نییپا ادیم

 ینی کنهیم یتو چهرش معلوم بود..تو کدوم طبقه زندگ هیخوشگلم نبود  رد گر یلیخ یخوب بود ول افشیق ومدیم

 ای..چقدم  جلف بود لباساش نییبعدشم تندتند از پله ها رفت پا افمیلحظه زول زد به ق هیساختمونه!  نی!اصال مال ا

 خدا ـ..

دم ش نیبابا من انقد خوردم سنگ لهیگور نیزنگ در اومد اه البد ا یبه به تا خرخره خوردم ...صدا زدم به بدن تزامویپ

 تکون بخورم ... بزور خودمو به در رسوندم باز کردم اوف خودشه .. تونمینم

 بله؟؟؟؟؟؟_
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 ؟؟؟ یهس یجوریهمن شهیهم_نیراست

 خودت بابا..  یبرا یگیم یاسالمو شفا بده تو هم توشون !چ یضایخدا همه مر_

به دهنم ازدوتا گوشه لبم تا  دمی.............اوه اوه دستمو کش گمیم یچ یفهمیم یدست به دور دهنت بکش هی_نیراست

 نخنده... کردیتالش م یلی....خ دنیبر یناف منو با سوت یبودش اه دوباره سوت یلپام سس

 .. گرفتمیازت اجازه م دی؟؟؟شام خوردم با یخب که چ_

 ؟؟ یدرستم خوند_ نیراست

 شدم پررو فوریک شیبه خودم مربوطه !.....درو بستم اخ_

 بودا سکته کردم  جرات یلمیعجب ف دمیکالس گرفته بودم گزاشتم د یخفن ترسناک که از بچه ها یخارج لمیف هی

و حاال  یچشمتو بسته بود لمیو نصف ف یترسیبه من بگه احمق تو که م ستین یکینداشتم از جام تکون بخورم اخه 

کنم شماره  یچه غلط ییتنها ایخدا ی؟؟وا یچراغارو خاموش کن یداشت ؟؟مرضینیبب نویا یمرض داشت ییکه تنها

 بوقو جواب داد؟؟ نیگرفتم ...دوم نویراست نیا

 الو؟بله؟_نیراست

 واسطه توطحالم ... یجذبت ب اوهو

 ام .. یلیالو سالم ن_

 د؟؟ییخب بفرما_نیراست

 کارتون ؟؟؟ دیتماس گرفتشما  دییشما بفرما_

 ..... یا وونهیوااا تو بخدا د_نیراست

 

 مونییاب دسشو رهیش نیاممم ا گمیالو نه نه قطع نکن م_تموم شد؟؟خدافظ... تیمسخره باز_نیراست۵۴قسمت

 ... نییپا یایب شهیم زهیریازش م ینجوریخراب شده اب هم
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 تونمیور رفتم و ابو باز گزاشتم نم ریش یبا مغز کمی ییگنده دماغ...با ترس رفتم سمت دسشو شیییی...ا یبا یاوک_

ودم کرده ب هیتک ی...به دره ورود ترسمیاه من م یبترک گید ایکه واالااچراغارم روشن کردم ب ترسمیبهش بگم من م

مبل برداشتمو انداختم رو سرم درو باز  .... شالمو ازرو یه یریبم یسکته کردم ا یوا نییییییی.... زنگ درو زدن ه

 کردم ...

 ...یکه اومد یسالم مرس_

...اومد تو و رفت  رمیپاچه گ یلیاز ترسمه وگرن همون ن دونهیبنده خدا حق داره نم یتومن۵۰شد اندازه سکه  چشاش

 رونیاومدب ییحل شد !!!خاک تو گورم مثالخرابش کرده بودم از دسشو ریمشکل ش یدو دقه ا ییتو دسشو

 ؟؟ یبر یخوای.... رفت طرف در ... گفتم :مرینداشت حل شد شب بخ یمشکل خاص نکهیگفت:ا

 بمونم ؟؟؟ یپه چ_نیراست

 اتاق خودم !!! رمیهم هستااا منم م یبمون رو مبل بخواب اتاق بن نجایهم یکه بر هیوقته چه کار ریخب االن د_

 وقته رید گمیکه م ادهیز یلیمن چقد خرم خداا اخه دو طبقه فاصله خ یواااا کنهیبا دهن باز نگام م دمید نویراست

جواب داد  نکیمثل ا یحرفم فاجعه بود ول نکیبا ا ووولیمن از اوناشم ..... رفت سمت مبل ...ا کنهیبمون حاال فک م

 ؟؟؟یدیاالن د لمویف نیمن گفت:ا متس دیبرداشت نگاه کرد چرخ دمویکه د یلمی....پاکت ف

 اوهوم .._

 مستندواره .. ییجورایوحشتناکه  یلیخ نی؟؟؟ایدیباال گفت:نترس دنیپر ابروهاش

 ...ارره جونه خودم سمیخوب بود من اهل ترس ن یلیاوومم نه خ_

 شب خوش_.... ریبرم شب بخ گیخب من د_ نیراست

 ..یییوا تررررسممممیم زم،منیبر سرم بر یچه خاک یتو فرق سرم وا دمیکوب ؟دستمویراحت یرفت ؟به هم ینی یوا

باال با دستام نگه داشته بودم پتورو چشامو  دمیکش مینیپتو ...پتورو تا ب ریز دمیبه دو رفتم تو اتاقم پر هیچ چاره

اون جنوروحا اومد جلو چشمم چشامو  ریهوتصویاز برقا رو هم خاموش نکردم  چکدومیروهم فشار دادم تا بخوابم ه

کنن نکنه دزد باشه  ریروح باشن من تنهام منو تسخ نونکنه ج ادیاز حال م ییصداها هی ایخدا یباز کردم وا

 رونیر و رفتم ببه د دمیبغلم با بسم اهلل بسم اهلل رس ریپتومو زدم ز نجابالشویبمونم ا تونمینم گیبخوادمنو بکشه ... د
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جلو دره  دمیکنم تو خونه ..رسکه شب سکته  نهیبهتر از ا دمیترس فهمهیو سوار اسانسور شدم به جهنم که م

و شلوارک ساده  یرکاب هیگزاشتم رو زنگ که درو باز کرد  کسرهیبابا دستمو  یواحدشون ..زنگو زدم درباز نشد ا

فتم :من گ نیی...سرمو انداختم پا کردیتو دستم نگاه م یتنش بود...با تعجب زول زده بود بهم و به بالشو پتو یمشک

 ترسمیمن م ینیشد..  زی..من چ

 

  ۵۵ قسمت

نگاش کردم ...خندش که تموم شد گفت :تو  زدیکه تو چشام خفه شو موج م یحالت هیخنده ....منم با  ریزد ز نیراست

 استراحت کنم... خوامی؟!دختره شجاع بدو برو خونتون مزاحم نشو م یکه اهل ترس نبود

هزار  دیمنو بکشه ....شا ادیدزد ب دیکنن شا ریمنو تسخ خوانیتنهام جنو روح م نییاون پا یحاال که چ ترسمیمن م_

 ... ادیتا بال سرم ب

بغلت  ریز یتورو راه بدم ...که بالشو پتو زد تونمیخونه نم نیتنهام تو ا کلیپسره خوشگلو و خوش ه هیمن _ نیراست

 ... نجایا یاومد

 کتلت نکنم ... نجایپسره رو ا نیبه من بده ا یصبر هی ایخدا

 تو ؟؟ امیب یزارینشدم ...حاال م قهیهنوز انقد بد سل خورمتینترس نم_

ادم تا چه حد  هیخواهش کردم ...  لیگور نیخاک تو موخ من اومدم از ا ینه ......... رفت تو درو بست واااا_نیراست

 رمدارم به در پتو هینوعه موجوده !به درک نشستم دم درشون تک نیتر شعوریب لیگور نیباشه ؟!ا شعوریب تونهیم

 ادیب زنهیبه سرش نم یطبقه اخره و کس نجایزده ...خداروشکر ا نکه برم تواون خونه ج تونمیانداختم رو پام واالااا نم

 و شرف من بره کف پام ... نجایا

..چشام باز شد اخم کیفدات بره !.....با خوردن سرم به سرام یلین ییاه تخت گرمو نرمم کجا شهیداره گرم م چشامم

در بود  ونریب نمییاستاد با چشم گشاد شده باال سرم واساده منم نصفم منم از کمربه پا یبهتر اقا نیا از یبلند شد چ

 باشه ..... دهیپشت درمون خواب یکی دیشا یگیاز کمر به باال داخل خونشون خب احمق نم

 ؟؟؟ ی؟؟؟خونه ندار دنهیخواب یجا نجایجان پاشدم اومد جلو سرم داد زد خولوچل ا از
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....بالشو .انه؟ی؟ یفهمیبرم م دمیترسیمن م یفقط ادعا دار ییبغضم گرفته بود بزور خوردمش گفتم:خولوچل تو یلیخ

 و چرخوند منو .... دیپتومو برداشتم خواستم برم که پتومو کش

 ؟؟ یایب یلباس درست تنت کن هی یتونسینم

 ریا زت یاندام یحلقه ا نیتاپ آست هیتربودبا وجب از مچ پام باال هیجذب که  دینگاه به خودم انداختم شلوار سف هی

 دهیصلبات!!گفتم:ترس ادین شیپ یوضع اومدم جلوپسر مردم..مسائل خاک بر سر نیباسن چقدگاوم من اه خب با ا

باال  دمی..پرتو !..... ایب_نیپابرهنه ام !! راست سین پامکفشم  ینیبیتنم کنم برات نم یلباس پلوخور تونسمیبودم نم

نه روزنشده ن هیکند ذهنه ها از کنارش ردشدم رفتم تو ماشاال هنوز یلیخ نمیباال اه ا دنیگفتم:ناموسأ؟..ابروهاش پر

 قفله بروتواتاق من نایا اسومامانیدره اتاق مه_نی...راستدهیتنه خونه رو به گندکش هیباباش رفتن 

 

 ۵6قسمت

 ؟؟؟؟یخوابیخودت کجا م_

کردم  ی:شوخدگفتیبخوابم ـ...خند بهیمونده برم بغله پسره غر نمیاخم بر گشتم سمتش هم کناره تو....با_ نیراست

 دمیکش عیرو تخت پتورم سر دمینترس...رفتم تو اتاقش بالشمو گزاشتم رو تختش پتو رو نگه داشتم تو دستم و پر

 یلیاره خ_...با اخم گفت:جات راحته ؟؟؟  سادیروم تختش دو نفرس اخ چقدم نرمه ..اومد تو چهار چوب در وا

چرابرقو خاموش کرد من  نیا یچراغم خاموش کرد....وا رونی..بالششو پرت کردم سمتش اونم تو هوا گرفت و رفت ب

 اخه .. هیترس چ نیخدا ا یازاتاق ا رونیشانسه من دارم ؟؟از جام پاشدم رفتم ب نمیاه ا ترسمیکه باز م

 تو اتاق.. یایب شهیولو شده بود..گفتم:مکه روش  یکنار مبل رفتم

 !ترسمی!گفتم:من م شهیخدا االن فکرش منحرف م یکرد وا دنگامیجاش پر از

 واال خوششم اومده.... یحرف چیه یتو اتاق ب اومد

 رو تخت ولو شد واااا  رفت

 ؟؟؟ یور دل من بخواب یخوایرو تخت نکنه م یچرا رفت_



 نیلوفر معصومی-نیلی

 

 
85 

 

 تو خواب ناز ؟؟؟ یتو بر سمیکنار تخت وا نهیدست به س ینکنه انتظار دار_نیراست

 ......... دمیو دراز کش نیپتومم برداشتم  انداختم رو زم دمیسرش کش ریاز ز بالشمو

 کمی نشییتو اتاق ...رفتم جلو ا سیکه ن لمیگور نیخوابم برد اما االن تمام تنم کوفتس ا یو چجور یک دونمینم

پسره مردمم اشکال نداره بابا تو خارج  یسروضع جلو نیبا ا ایموهامو مرتب کردم اه لباسامو نگاه چقد من خرم خدا

چقدتنم خشک شده  یاتاقش دستو رومو شستم وا ییشورفتم تو دس ارهیدر نم یباز زیه دهید ادیز زایچ نیاز ا

بالشو پتومم برداشتم رفتم سمت  رونیاتاق اومدم بمن رو تخت بخوابم...از  زاشتیاوردمیدرم یباز شدجنتلمنیمیچ

 صبحونه بخور.... ایکه برم خونمون صداش بلندشد:ب یدر ورود

جا  نهدوتوخویلیانقد هول کردم ک شبی!من د یبلند گفتم واااا میشونیبه پ دمیبا دست کوب هویخونه ...... رمینه م_

 گزاشتم ...

 ارمیاز مس دیکل رمیبخور بعد م یزیچ هی نیبش ایبه من بگو ....!!ب نویفقط ا یدانشگاه قبول شد یتو چجور_نیراست

 .. ارمیب ریساز از کجاگ دیکل لیروزه تعط نیتو ا دونمیفقط نم

ب دارم ا ییجلوش نبودم اونم دوتا ینجوریخدا تا حاال ا ینشستم وا زیپتورو گزاشتم تو اتاق رفتم پست م بالش

 االن صددرصد لپام قرمزشده ... شمیم

 راحت باش !! سمین یاونجور ادم دمیقرمز نشو من از تو بهترشو د_نیراست

 نداشت ! یا گهید لیمن گرممه قرمز شدم دل_

 یسیچقد خس_!!!ی....نترک ارهیساز ب دیلیرفته بود تو اتاق تا حاضرشه بره ک نمیراست خوردمیم یداشتم دولوپ هنوز

فتم من ر_نیجذب ....راست یخی یتنش بودباشلوارل ییمویل شرتیت هینگاه بهش انداختم  هیخب گرسنم بود !.......

 ...شهیهاپو م رسهیدرحال پاره شدن بود به من م ششیبهم ..... حاال اگر تودانشگاه بودش ن دی......درو کوب

 

 ۵7قسمت

 ریمرک گساز وارد کنه تو گ دی...فک کنم رفته از خارج کلومدنیبردن هنوز ن فشونویاستاد تشر یکه اقا دوساعته

و بودا وگرن سکته ر بمیتو ج  میگوش نیا شبیجا به جا کردم شانس اوردم د ونویزیتلو یکرده.....مردم از بس کاناال
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 فیتو قفل اومد برگشتم بعله باالخره اقا تشر دیلیک دنیخچر یکردم که صدا یباز میبا گوش کمیتا االن زده بودم 

 ساز اومد ؟؟در باز شد ؟؟ دیفرما شدن ..گفتم:کل

تو دستشوانداخت رو مبل رفت تواتاقش درم  کیحرفش.. چند تا پالست نیروم با ا ختنیر خینه ....انگار آب _نیراست

 یکن دایاز پس دیکل هی ینه ؟؟؟نتونس یچ ینیرو درگفتم: دمیاز جام پاشدم رفت پشته در تند تند کوب یبست ...عصب

 اه اه .... یکن دایساز پ دیکل هی یسودم درو باز کنم اصال نتونخ اریب یگوشت چی؟؟؟؟دوتا پ

دستش بود داد دستم با اخم گفت برو درو باز کن اگر  یگوشت چیدروباز کرد زول زد بهم ....دوتا پ یعصبان نیراست

 ردماویم ریساز گ دیروزشه از کجا کل نیامروزم اول هیرسم لیگشتم سه روز تعط ابانورویساعت کله خ هی یتونیم

رو  یکیتا  یبمون نجایا دیبرات چون دوروزو با تمکردم لباس گرف یکیساعتم وقت گزاشتم پولمو خرج تو  هی؟؟؟

 خانمه متخصص! شهیبازنم زایچ نیبا ا داسیدر جد نیساختمون از ا نیا یدرو باز کنه !درا ارمیب

 یدیگدا لباس خر یانگار برا دمیپول لباساتم م یخونه فر رمیم ری؟؟؟ها؟؟نخ یچ گید نجایداد گفتم :بمونم ا با

 ! دیدرو کوب نباری...دوباره رفت تو اتاق ا

 نیدوروز با ا یاوجه بدبخت ینی نیتا خرخره مهمون خونشونه که از شهرستان اومدن ا نایا یافتاد فر ادمی تازه

....دستم رفت  جورهیه شهینم یاجلو مهموناشون و یاگر بخوامم چطور برم خونه فر یسر کنم ؟چه غلطا حت لیگور

  یو اندام خوردیخوش دوخت که از جلو دکمه م یشکمانتو زر هیهم داره المصب  یا قهیاوووه چه سل کایسمت پالست

جفتشو  2۸بزرگه کمر من زیسا هی 2۹ زیلوله سا یمشک نهیخودمه شلوار ج زیسا قایدمت گرم دق ۳6 زیبود ! سا

موها همشو جمع  نیاستادجون دمت گرم کش مو هم برام گرفته  کالفم کردن ا یتو تنم وا هیعال یلیخ دمیپوش

جفت کالج  هیحرف نداشت  قشیداشت...واقعأ سل یخط نازک زرشک هیکه دورش  یمشک ریکردم باال و شال حر

 هی زیدمش ج یول دبدمیمن گرفته باشه هرچند پولشو با یبرا نارویا شهیهم گرفته بود اصال باورم نم یساده زرشک

 یلوار ابه دست بلوزشیشاالپ ماچش کنم  نوشاالپیراست نیبرم ا گمیم طونهیانداختم ش کیپالست یکیاون  گابهین

م اد یبود شونه ها یجور قشیدختروداشت  هی یگردوپهن بود جلوشم عکس فانتز قشیگرفته بود که  یا روزهیف

سمتش با ذوق گفتم  دمیپر رونیدار بود ..دره اتاق باز شد و از اتاقش اومد ب بیشلوارشم جذب و ج شدیمشخص ن

 توپه داتیخر یلیخ یلیـــــــزگوریدمت ج

 

 ۵۸قسمت
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 .... سین زادیتشکرکردنتم مثل ادم_ نیراست

 همه رفتارات ....  زادهیادم هیشب یلیخ ینکه جنابعال_

 ... نمکیحال نم کلتیباه یدونیاما م یسیدرکل بدن ینیخوبه  ادیاندازته ها ..بهتم م یبه من حساب نیافر_نیراست

 کلهی؟ه یخوب یلی؟؟؟نکه خودت خ یهس یک ی؟؟؟فکر کرد ینکن ای یمن حال کن کلیبا ه یکه بخوا یباش یتو ک _

 ؟؟؟؟ یزنیهم م یادیحرف ز یاز من تشکر کن نکیا یتوإ پرو بجا_نی...راست هیباب اسفنج هیخودت شب

ودم اخه االن من شمال ب یگفتیبوداگراون امتحان مسخرتوبه بابام نم رخودتیهمش تقص نمیبیتشکرنم یبرا یلیدل_

 ؟؟؟ یهم انجام داد یا گیکاره د یسره کالس به جزدلقک باز یکه مثال استاد ییبگه تو سین یکی

 ... دمیدرس م یچطور ینیبیم یاگرسرکالس تو هپروت به سر نبر_نیراست

 ؟؟ یدیبفهمونم ؟؟ضرب شصتموکه چش گیجور د هی ای یدیفهم رمیمن تو هپروت نم_

فوتت کنم  رسهیجون تو قدت به شونه منم نم ؟؟؟بچهیتوام ضرب شصت منو بچش یخوایم دمیاره چش_نیراست

اسم خودتم  زنمتیجور م هی مونمیدفعه هم ساکت م نیفک نکن ا یکرد یغلط هی یرشدیجو گ باری چارهیب یمرد

 ... ادین ادتی

 یجور هی رونیخفه خون گرفته بودم.. از در خونه رفت ب یواقع یبود منم به معنا یعصبانےــــــــــــلیخ

و  دومیتو اتاق بود سروصدا م ی...حتما باز با اون بهار جونش دعواش شده اخه وقت کوندیفک کنم دروش دشیدروکوب

دوسدارم بدونم  بهار  یلی! خــــــشیا رهیگیمهم بود حاال هاپو شده پاچه منو  یزدعصبانیداشت با تلفن حرف م

 ..شهیمثله برج زهرمارم زنهیباهاش حرف م یاستادبا اون همه شوخ بودنش وقت یاقا نیکه ا هیک

م و بست نییمعرکه شدم موهامو شول از پا زپســــریدمت ج هیعال یوااا دمیکه برام گرفته بودو پوش یشلوار بلوز

 باز کردم خچالویبهش غذا برسونم در کردیو عاجزانه تقاضا م کردیغر غر م یرفتم تو اشپزخونشون شکمم حساب

اه از تخم مرغم که  سمیبلدن یمن آشپز نکهیاونم ا ادیم شیوسط پ نیا یمشکل هیهست فقط  یاووم خوبه همه چ

 ؟؟... کمیتو خ زمیبر یحاال چ ادیبدم م
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عله غذا ب دمیبرگشتم د ادیم یکباب یکه در خونه بازشد اوه چه بو دادمیزمان فحش م نویرو مبل نشستم به زم رفتم

ت جناز یریبم ادیبخور خوشم نم ایغذا هارو گزاشت جلوم گفت :ب ارمیخودم ب یبه رو دینبا یگرفته مهرزادخان ...ول

 .... نجایندارم ا یرو دستم حوصله نعش کش وفتهیب

....بعد از  رمیندارم س لیمن م یگفتم :مرس میشگی!با جذبه هم گهیخدانکنه هم نم هیبو گندو  ختیریزشته ب لهیگور

جان ! جذبم به  یلیحرفم شکمم شروع به صحبت کردن کرد غرررررررغرررر غر !فک کنم گفت خفه شو ن نیا

 ...... یگفت: بخور تا تلف نشد خنده ریزد ز نیدستمو روشکمم گذاشتم راست عیپنچر شدم سر یفنارفت حساب

 

 ۵۹قسمت

کنم  ارکیگرسنم بود خب چ یلیتو دهنم خ کردمیبابا شروع کردم به خوردن ،قاشقارو پشت هم م لیگور نیا الیخیب

 یدیکباب خر هی؟؟حاال  هیغذاموقورت دادم گفتم :چ کردیگرد شده داشت نگام م ینگام افتاد بهش با چشا هوی،

 ممنون؟؟ یلیبگم خ یخوای!نکنه م یکنینگاه م ینجوریا

 ینیبهش رفتم که  یچشم غره مشت هی؟؟؟ جوابشو ندادم  یسوال ؟؟چند ساله غذا نخورد هیفقط  رینخ_نیراست

 نیشدماا افر ریس ــــــشیخفه شو ... غذام که تموم شد ولو شدم رومبل دستمو گزاشتم رو شکمم گفتم :آخ

 نیم من چقد راحت باراخاک تو موخ یجونه تو ... وا چسبهیکباب م د؟؟بعدهیبود !خالل دندون ندار یکباب خوب

شاد گ ی..نگاهش کردم با چشا زارمیهم بهش احترام م یلیحاال نکه خ سیکه دانشگاه ن نجای..ولش بابا ا زنمیحرف م

 یایلوس باز نی،خب من از ا هیچه دختر چندش گهیخودش م شهیشده و دهن باز زول زده بود به من خخخ البد پ

 ییبو چیجا داره بگم مرده شور منو ببره که ه نجایکه هسم ا نمیمن هم هشیبد م حالماه  ادیخوشم نم گید یدخترا

 دخترونه نبردم .... یو نازا یهم از عشوه خرک

د ؟؟....چشماشوبسته بو یجمع کن نارویا یخوای...به ظرفا اشاره کردم گفتم:نممیاومد و نشست رو مبل  کنار نیراست

بشر....پاشدم ظرفارو جمع کردم از جاش تکون نخورد ...فک کنم  نیا فهیجواب داد:نه ....وااا چقد کث یهمونجور

فقط تو ظاهر   دنیالشه م یخونه رو نگاه رسمأ ترکوندتش.. لباساشو از رو مبل جمع کردم اوه بو یخوابه.. وا

خواب  یهنوز از جاش تکون نخورده چشاشم بستش ا ییلباسشو نیتو ماش ختمیواقعا که لباساشو ر کهیزوشیترتم

 یدانشگاه از جمله هست یاز دستت راحت شن .... اوه نه خواب به خواب نرو دخترا یجماعت هی یخواب بربه 

 باالس! یلیتعدادشون خ سمیبه مرگ اونا ن یضمن را زننیرگشونوم
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 نیجمع کردم به نگاه به نقشه ها انداختم فوق العاده بود و کارش حرف نداشت افر نیوونقشه هارم از رو زم کاغذا

 نیدر اومد ...افر هوصداشی... کردمیعا ...اونارم گزاشتم تو اتاقش خب خوب شد همه جا ...داشتم به اطراف نگاه مواق

 .. دنیبهت م یکارت خوبه حقوق خوب بزن المونمیسر خونه فام هی یوقت داشت یکنیخوب کار م

  ےـــــــــلیخ یرو دار ےــــلیخ_

اد؟ شبوافت یجلو در بخواب دی...در ضمن درستو بخون امتحان من نمرت کم بشه با سمیاز توکه پرروتر ن_ نیراست

 نترس من کتاب دارم ..._ نی؟؟..راست ارمی؟؟کتابام تو خونمونه کتاب از کجام ب یطرف یبا بچه مدرسه ا یفک کرد_...

 ش ..چند دقه بعد کتاب به دست اومد طرفم گزاشت جلوم و گفت شروع کن بعد هم رفت تو اتاق

خشک شده سرمو اوردم باال چشمم  یخوندم گردنم حساب یلی....پووف .........خگید جمیبرگ زائدهو نجایا منم

 کناره مبل روبه روم.. یزیچ هیخوردبه 

 

  6۰ قسمت

 یعکس که از وسط دو نصف شده بود برش گردوندم عکسه اقا هیهنوز تو اتاقشه پاشدم رفتم سمت مبل  لیگور نیا

ه ب کمیعکس کجاست پس  کهیت یکیخفن شده چهرش اون  یلیخ یدود نکیهم زده با ع یپیعجب تاستاد بود 

که همون دخترس که  نیا شهینم ماوردم باور رونیعکسو ب نجاستیهم ولیمبل ا رهیاطراف نگا کردم دستم رفت ز

ودن نشسته ب مکتین هیعکسو کنار هم گزاشتم جفتشون لبخند رو لباشون بود رو کیدوتا ت دمشیمن تو راه رو د

حل شد حاال چند تا  هیبهار ک نکهیا یعاشق بهاره ؟؟معما نیراست ینیبود  گهیکنار هم و دستاشون تو دست هم د

 نیعاشقه ا نیمهرزاد راست ینی! دهیامونمو بر میحسه فوضول نیا یبه وجود اومد اه اصال به من چه  ول گید یمعما

حالم ازت بهم  گفتیبهش م نیکرده که راست کاریدختره چ ینی؟ گیم راهیدخترس ؟پس االن چرا بهش بدوب

که بود گزاشتم  ی!عکسوهمونجورکردیم هیحالشوگرفته بودکه گر نیالبد راست دمشیهم د ی!اون شبخورهیم

ا ب دیشدمااا فرداروهم با ی..اه پولم که ندارم چه گرفتار رونیو از در خونه زدم ب دمیموپوشیرونیب ی..لباسارجاشس

زنگم به من نزده دارم برات مونگول جون سرش  هیخانمه نامرد  یفر نی.. امیبگزرونم که از هم متنفر رغضبیم نیا

کجا _نیبرگشتم .. زنگو زدم درو باز کرد رفتم تو ..راست یور ادهی!!بعده دوسه ساعت پ رجونشومهموناشونهیگرمه ام

 تو ؟؟؟؟؟ یبود
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عااشق کادو بودم  میرنگارنگ کادوإ ...من از بچگ یپر از جعبه ها یحال وابه خودم مربوطه ....چشمم افتاد به گوشه _

نگاه به کادو ها  هینگاه به من انداخت  هی نیچشام دسته خودم نبود راست یباشه ..برق تو خواستیکه م یحاال هرچ

 توإ؟؟؟؟ یراکادو ها ب نیسرشو تکون داد نشست رو مبل ..گفتم ا

! یبوگندوا ختهیریزشته ب فتهیخودش لهیمنو دراورد ؟؟الحق که گور یاالن ادا نیبه خودم مربوطه ...... ا_نیراست

از خاطرخواهام فرستادن ..رفتم تو اتاقش تا لباسامو عوض کنم موهامو باز  یسر هی نارمیدوباره گفت :تولدمه امروز ا

چهار زانو نشستم جلوشون دستامو  زدنیهم چشمک مب یییارفتم سمت کادو ها و رونیگزاشتمو از اتاق اومدم ب

از صاحابشون اجازه هم نگرفتم خخخ  یباز کردنشون حت یکی یکیجوووون شروع کردم  یبهم گفتم:جونم دمیکوب

مارک همشونم  یها یتا کتون ریپسرونه بگ ریخدااا ااز ساعتو کمربندو دستبندوزنج ی!.. وا ینیحد پرووام  نیدرا

 هیبرداشتم از همشون خوشگل تر گیجعبه د هیداشت .. یچه حال کردمیهمشونو امتحان م یکی یکیگرون بودن 

کاغذ ...کاغذوبازکردم بخونم  هیجعبه گل روش  هیبود  یقلب بزرگ قرمز بود درشو باز کردم توش پراز گل رز آب

کاغذ از دستم  هوی.. تولدت مونمیمنتظرت م میبخشیو م یهنوزم دوستم دار دونمیم زمیمهرزاد عز "نوشته بود

 باالسرم.. دمید نویراست یعصب افهیشد..ق دهیکش

 

 61قسمت

ت دهنشو بس یبگه ول یزیو جفتشو پرت کرد تو سطل اشغال خواست چ دیمچاله کرد جعبه گلم ازدستم کش کاغذو

 یجعبه مکعب هیود!درصدمطمئنم اون کادوماله بهارب۹۹نداره   یناراحت گیبابا حاال نامه بهار جونو خوندم د یخی...ب

 ڪتولدت مبار"تو جعبه بود کارتو برداشتم کمیکارت کوچ هیساعت مارک بود  نیرو باز کردم توا یصورت

دانشگاس  هیهمون هست یهست نیگفتم :ا نیبرگشتم سمت راست " هیقلب هست یمن جات تو ـــــنهیبهتر

 یچجور دونمیاورده نم ریادرس خونمو ازکجا گ دونمیرفت گفت :اره بابا دختره کنه نم دیپرکش تشی؟؟؟عصبان

 قلوه دادناتون از دهن مبارک در رفته ..پرو پرو گفت:آره امکانش هست.. دلوامروز تولدمه ..گفتم:البد وسط  دهیفهم

 نینسر نایمب رایسارا سحر سم الیژ دایبود همشم از طرف دخترا ش کیگرونو ش یزایکادوها رو باز کردم چ همه

 ؟ یخدا شانس بده نشستم رو مبل گفتم:چرا بازشون نکرده بودو...  یهست

 !هیک ایادمه دن نیفوضول تر نمیشده بودگفت:خواستم بب طونیکه حااللحنش ش نیراست
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فقط... !!خسته  منیسرگرم یندارم برا شویریس یدخترا نیرفتم دوباره گفت:حوصله ا یچشم غره حساب هی بهش

 ؟یکنیم کاریکادوهارو چ نیهمه کادو دوباره گفتم :ا نیا فهیدالور!ح ینباش

 ! فروشتشونیبه اون م دهیداره م کیبوت  قاشیاز رف یکی ریبه ام دمشیم _نیراست

!واال بوخودا..فکه  ردلشیزده ز یبابا پولدار هیک گید نی!ا فروشهیرو م یخفن نیبه ا ییکادو ها جــــــــــــان

 رادیجاهارو ا یسر هی دمییکتابو جو یواقع یبود باز کردم به معنا زیجمع کردم و کتابو که رو م نمویبه زم دهیچسب

 بخونم ! دخودمیبا دهیاجازه نم رورماستادم وردلمه اما غ رسرمیخ نکیداشتم اما خب با ا

که  هکنیباناز کار م نیدختراس همچ نیع یوا یوا کنهیم یاستاد تو اشپز خونه داره اشپز یاقا دمینگاه انداختم د هی

که داشته همه جوره غذاروبلده.. رفتم پشتش تو اشپز خونه  یالملل نیب ینگو !فک کنم از صدقه سره دوست دخترا

با مالقش آروم زد تو سرم صداشونازک کرد گفت :مرررد   دیخندیم یول دیمتر از جاش پر میبلند گفتم پخخخخ... ن

 ! دمیترس

 ؟؟ فهیضع میدار یتعجب نگاش کردم گفتم :شوم چ با

 کردم مرد! ادرستیخنده و گفت برات  الزان ریزد ز هوی

فکر کنه منم مثله اون  دینبا میشونیکرده انقد..اخم اومد رو پ تیهمون ادمه که منو اذ نیافتاد ا ادمیلحظه  هی

 .................. دمیشبو رو مبل خواب......اون  رونیدورو ورشم از اشپز خونه اومدم ب زونیاو یدخترا

کلمه هم  هیاستادو ندارم و  یاقا نیتحمل ا رونمیظهر تا غروب درس خوندم غروبم رفتم ب رونیب امروزصبحورفتم

 اون بود وگرن من االن شمال بودم .............. ریباهاش حرف نزدم همش تقص

 ساز اومدو درو باز کرد ... آخ جوون خونه خودمونوعشقه دیکل صبح

 

 62قسمت

حس  دمیکه پوش یبا تابوشلوارک شییگرفتم..موهامو خشک کردم اخ یدوش حساب هیاول  دسازودادمیکل پوله

لمم شا دمیپولمو برداشتم مانتو شلوار پوش فیپوله لباسا چقد شده ک دمینپرس لیگور نیاه از ا کنمیم یراحت

 چقد شده بود ؟؟ یکه گرفت ساپوله لبا_؟؟ دیانداختم رفتم جلو درشون زنگ زدم درو باز کرد گفت:بفرما
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 چشمک نثارم کرد هیخوب بود؟بعده حرفش  میرانیا ی؟قابل نداره !تعارف ها دیمهمون باش_ نیراست

 گفتم:تعارفاتتون تموم شد ؟چقد بدم؟ یجد یلیخ منم

اشتم د فمیشد چهارصدوپنجاه توک یبادم خال یشده بود گفت:پونصد تومن ....حساب نهیسکه حاال دست به  نیراست

د پولم افتاد پوزخند ز فینگاش کردم چشمش به ک شمیم عیضا یلیتو کارتم پول داشتمااا اما اگر بهش بگم خ یوا

 !گزرمیم رپولمیمنم از خ یکن زیبجاش خونه رو تم یایب یتونی؟م یندار هیگفت چ

... پولو  نتوبکنیکلفت انیخاطرخواهات ب هیجونتو بق یکرده بود اروم جوابشو دادم :بگوهست میبدجورفلفل نکهیا با

به  ــشـــیپولوازدستم گرفت و شمرد ا ارمیبرات م رمیگیگرفتم سمتش گفتم: پنجاه تومنش کمه توکارتم دارم م

 خواسته باشم! فیادتخفینم ادمیگرفت طرفم !گفتم : یتراول صد هی! یگدا گفته زک

 ..... یبودم سرکاربود دکردهیخر۳۵۰ یبدم بهت ول فیبخوام تخف ومدهیخوشم ن افتیخنده گفتش :از ق ریزدز

 !یمزاحمم شد یتوها اخه به اندازه کاف یایب گمینم دیلبخند زد بهم گفت:ببخش هیزول زدم بهش  باحرص

ارزششو داشت رفتم تو  یخودم چالق شد ول یلگد محکم زدم به درشون پا هیبودم  یشیات ےـــــلیبست خ درو

 !یفرنگ تیحقش بود غضم دمیباز شدن درشونو شن یاسانشوراما صدا

 شدم! یشعوریاون اسطوره ب یحرص خوردن بابت حرفا الیخیخونه و ب رفتم

به راست حاال چپ راست چپ حاال به چپ حاال زدمیو بشکن م دادمویاهنگ شاد گزاشتم و افتادم وسط قر م هی

کمــــــــــــــــره شاه  نیکــــــــمره؟نه فنـــــــــــره،ا نیکمره ؟؟نه فنره !ا نیراست ...ا

 نداختمیشونه هامو باال م لرزرندمیم وفنــــــــــــره! حاال قررررش بده بپاهولش نده آهاااا قرش بده ...خودم

قر توکمرم خشک شده  ــــــــشیس نفس زنون افتادم رومبل ....اخساعت نف هی... بعده چرخوندمیکمرمو م

رو خوندم که  یاون کتاب لعنت کمیسفارش دادم و تاتهشو زدم به بدن ......  یپپرون تزایخودم پ یبوداا....ناهار برا

 بود ... ی!فرخورهیزنگ م میگوش دمید

 جونه خودم ... یلیسالم ن الو

 ؟؟ یبگزر رجونتیاز مهموناتون و ام ی!تونس یافتاد یلین ادهیسالم مونگول چه عجب _

 امشب ؟؟ شتیپ امی؟ب گید ییقربونت برم تنها_یفر
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 چترباز مفت خور! اریلش ب_

 توحلقوماتم! میواسطه و مستق یب اتتیادب_یفر

 ! یمنتظرم با ایزود ب یبپا خفه نش_

 عشقه بخدا ..... یفر نیا

 

 6۳قسمت

 اومد ..... یفر یهم باز کردم  صدا یدم دره وروددرو ز دمیبلندشد پر فونیا یصدا

 ؟؟؟ نیدیاجازه باز شدن چترامو م یلین گاهیپا سهیبه رئ یفر تانیکاپ از

صدا داد ...منم درو بستم  یرومبل دومب دیو پر دییحرفم دو نیاجازه صادرشد...بعداز ا دیچتراتونو باز کن دییبفرما_

 .. میدیخند یی!دوتا یکوندیخودت به جهنم مبلمونوش یداد زدم :هوووو

  میدیشکیکه بزورنفس م مینوشابه انقد خورد زبایسر  م میماست هم اورد پسویچ میسرخ کرد سیسوس یشام با فر_

 رو مبال .... میو ولو شد میظرفارم شست میبود جمع کرد یبا هر مکافات زویم

 جون چخبرا؟؟ ریخب از ام_

!با داد  میهستش که !االنم باالس باهم اومد یگریچه ج یدونینم یلیشته بگو واقعا عاشقش شدم ننگو فر ریام_یفر

 مهرزاده ؟؟؟ شهی؟؟پیگفتم :چـــــــــــــــــــــــــــ

 ... مینیبب لمیف نییپا انی؟؟؟اخر شب م هیاره مگ چ_یفر

ه ک یدختر با چشم غره ا ادینفست بند ب ی!ا دیکردم اونم تا نفس داشت خند فیتعر یفر یدوروزو برا نیا یماجرا

منم  مینیبب ارنیم لمیف نییپا انیم گیساعت د میگفت ن دیزنگول یبه فر ریدادم دهنشو جمع کرد... ام لشیتحو

ک هم پنک یکمیزدم و برق لب  ملیر یشال مشک و یگشاد مشک یکمیقرمزکوتاه با شلوار  کیتون هیرفتم تو اتاق 

 فیتشر ونیموهامم از پشت بستم .... چند دقه بعد اقا هیبق ومدیاز دو طرف بهم م ختمیزدم موهاموفرق باز کردم و ر

 و پوست یمشک یداشت موها یخوب یلیخ کلیقد بلند و ه ریکردم ام کیسالم عل یمیگرموصم ریفرما شدن با ام



 نیلوفر معصومی-نیلی

 

 
94 

 

ه مردون راهنیروصورتش بود ناموسا جذاب بود پ شیته ر شهیداشت وهم یولب متوسط ینیب یا هقهو یچشا یگندم

ه ک یمشک یشلوار ورزش هیقرمز با شرتیاستاد بود که ت یتنش بود و پشت سرش اقا یمشک نیساده و ج دیسف

 حالمو یداد آ لیحوکرد و به من پوزخند ت کیگرم سالم عل یبود ...اونم با فر دهیداشت پوش دیسف یکنارش خطا

 پوزخنداش !! نیا زنهیبهم م

ازخنده پخش  میزدیگاز م نویزم ییبود چهار تا یگزاشت تو دستگاه خداروشکر ترسناک نبود و کمد یفر لمویف

 چشمم افتاد به کردمینگاه م لمویداشتم ف میخوردیهم پفک م یمنو فر شکوندنیمهرزاد تخمه م رویام میشده بود

لوه ق دنیدل م ردارنیبعله چشم تو چشم شده باآق ام دمیدنگاشودنبال کردم  کردیرو نگاه م گیطرف د هیکه  یفر

ما دلمون  دیگیجوون مجرد نشسته هانم نجایبه خودمومهرزاد اشاره کردم گفتم :ا یبلند داد زدم هوو هوی رنیگیم

 خواد؟یم

از اون خاطرخواهات جواب مثبتو بده  یکیبه  اخبیح یزد پسه کلم گفت:خاک تو سرت ب یکی یفر دنیخند همه

 هیبق هیهاشون شب افهی..قارایروجلومن ن دهیپاچه ورمال ی.. با اخم گفتم اسم اون چندشایتو کف نمون ینجوریکه ا

 ..اخالقشون از اون  بدتر..ارشورهیپول خ

 

 6۴قسمت

..دستشوگزاشت کنار دهنش صداشم  میروراست باش دیایوسط بحثمون گفت:فرزانه خانم ب دیاستاد پر یاقا نیا

اخه !..برگشتم سمتش گفتم :من  خوادیم یعجوزه گنداخالقوک نیمثال من نشنوم..ادامه داد:ا یترکه الک نییاوردپا

 یکشیخاطرخواهاموم یپا شهیم یهرچ توام_نینگم...راست یزیچ یبارم کن یخواس یسماهرچیمثله خاطرخواهات ن

داغونت..اخالق  افهیق نیالبته با ا اایبش نشیدگزیاول با یستشون؟ولیتول یبر یدوسدار یلیوسط چرا؟خ

 رمیمن اگر وبــــــــــابگ_نده ... دتوازدستیاماتوام یقبول ش دونمیدمیکه نگم بهتره ..بع کلتمیافتضاحتوه

درت مختصربا ق دویجمله مف هیگفت:تو ریاز خنده ام دنیترک یفر رویباشم.. ام اشم ستیقشنگ تره تا تول میزندگ

 باال گرفته بودم .... روزمندانهیمنم سرمو پ دیخانم دوباره خند یلیباال دمت گرم ن بیتخر

 ..یشصت متر زبونت دار میدونیم یالل میکنیانقدجواب نده ما فک نم  _نیراست

 !!هیچ فیدتکلیاگر فکر کرد_
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 ییچه صفا یچزون تیغضم شیـــــــباال ! آخ دواوردیچشم غره پرچم سف هینگفت با  یزیچ دیکش یپوووووف

استادم  هیاقا نیخونه کار داره ا تونهیاصرارکرد بمونه گفتش که نم نیراست یخونش و هرچ ررفتیداره ...........ام

بپاچم رو خرماش  لیدوستان خواب به خواب برن منم پودر نارگ یو دعا دخدایبخوابن بلکه به ام فشونوبردنیتشر

ه الحق ک یلین_یکنم سنگ قبرشم با گالب اصل کاشان که مامان بزرگم اورده بود بشورم..... فر یحلواشو زعفرون

 !!یریگیپسره رو م نیبس پاچه ا دازیداشت شرفتمیتازه پ یریپاچه گ

 بود ؟؟؟ فیاالن تعر نیا_

 فک کنم !_یفر

چه روزه طاقت  میهم کالس دار شما یبا اقا میکالس دار یگیپسره که م نیبخواب بابا فردا با هم ریفک نکن بگ_

 واقعا!! ییفرسا

 تا خوابمون برد... میانقد تو سروکله هم زد یفر با

 یاربک یشدم دنده مندمو نشکونده باشه صلبات!صورت شستم ومانتو اب داریب یفر یحرفه ا یلگدا رمشتویز صبح

 یکه توش کم یرژ قهوه ا هیرو صورتم تهشم دادم تومغنعه  ختمیموهامم فرق کج ر یلوله مغنعه مشک یشلوار مشک

 کرده ... وونهیخانم چه کرده همه رو د یفر نیزدم...رفتم تو آشپزخونه ....اووووممم بب خوردیبه چشم م یقرمز

 الیواو یباش یمال کس یمباداروز یباش یشب در هوس کی...مبادا  یلیمن ن یتو فر یلیدوست دارم خ یفر الیواو_

 !یدوست داااارم فر یالفری....واو زدمی....دستانو باز کرده بودم دوطرفم بشکن م یفر

 ..میبخور بر نیبش میما چاکرت یول یزد فرق سرم گفت خولوچل همشم غلط غولوط خوند یکیجلو  اومد

 باو .... میکرت_

 ... رونیب میلقمه جانانه زدم تو رگ و از در اومد چندتا
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بود  کیگذشت واال نزد ریبه خ یاونو فر یعاشقانه ها ینگاه ها ردادویکه ام یدرس مچهیبود با ن ریاول که با ام کالس

 توکالس....... میاجراکنن کال ده نفربود 1۸وسط برامون صحنه+ نیهم

ق شهمشونم به ع میشدینفرم یس کیکالس نزد نیشدن تو ا ابیشرف  نیدره کالس بازشدو جنابه راست باالخره

اه بدن نگا نگ نوازدستیدختراکالسه استادراست نیا شهیکه دختر اصال مگ م شترشونمیاستاد اومده بودن ب یاقا

 ! ششونیاالنه که دهناشون پاره شه هرکدومشون به اندازه عرض شونه بازه ن

 حالتون چطوره چخبرا ؟ چوندنیکه امتحانوپ نمینره غوالرونب نیمگرا شترهیخانم گال ب تیخب خب جمع_نیراست

 و حال ادم بد باشه ؟ دیشمارو د شهیمگ م_یهست

 استاد.. میشد یعال میدیشمارو د_رایسم

 ! نمتونیبب شهیکاش هم کنهیشما حاله ادمو خوب م دنید_خانم یدوسته فر دایش

دانشگاه که  طایتو ح زدیعر م شی!!! فک کنم عمه من بودچندوقته پ جـــــــــــــــــــــــــــــاااااان

 دوست پسرش ولش کرده !

 جونه خودم انقدکه توش رفتوآمده! دهیدختره قلبش بو پا م نیبه اشتها ...ا ماشاال

کج کرد گفت  یکمیکرد بهشون نگاه کرد بعدسرشو  زیچشاشو ر نیراست

 .... شهیخوب م شموحالمیهمتون خوشحال م دنی..... منم با دـــــــــــــــــــــــــــزمی:عز

 اووووق پسره چندش! شیا

 کرده بودم یهارو جلومون گزاشت منم انقد خر خون برگه

 

 66قسمت

تو کالس سواالرو که جواب دادم  رفتیرژه م میهس یکه انگار ما بچه مدرسه ا نمیتند جواب سواالرو دادم راست تند

 قمیشف قیرف نیاز شماچه پنهون منو ا سیکه بهش برسونم ازخدا که پنهون ن کردیاشاره م یکپک ه یفر نیا

درسو من در  هیخوندیدرسواون م هیاخرسال  یکه واسه امتحانا یجور میتقلب بود یخدا ییازهمون دوران راهنما
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نامحسوس  یلیدستمو گزاشتم جلو دهنمو خ سادهیکنار دخترا اونور وا نیراست دمینگاه کردم د هی میحدبود نیا

جلوم سبز شد به دستم اشاره کرد  نیراست هوی...نوشتیم پیدستگاه تا نیونم عا خوندمیجواباروم یواسه فر

 عیسر یلیخ یهول کردم ول یکمیرسام من  دخانمهیجلو دهنتونوگرفت ی؟؟اونجور دیگفت:خدا بد نده دندون درد دار

انداخت روشو کرد اونور  ینگاه مشکوک به منو فر هیاستاد... سین یخودمو جمعوجورکردم جواب دادم :نه نه مشکل

 یدیرس رید میمونوکردمنم زبونمو تا جا داشت براش دراوردم چشامم چپ کردم تو دلم گفتم خنگول جون ما استفاد

 یمثال لبم خشک شده بود..به رو یبه لبم الک دمیزبونمو کش زادکردمیبرگشت سمتم چشامو مثله ادم هویزررنگ!

اه خونه تور یبه سو شی...پ رونیب میرفت مویداد لشیگردوند..برگه هارو تحواونم با اخم روشو بر اوردمیمبارکمم ن

موگرفت مانتو قهی یکیشدیچ دمیاسانسور نفهم کی... نزد میخورد نمونیافرپک به مناسبته تقلب افتخار  سیدوتاآ

 ..یدار کارشی:ولش کن آشغال چدگفتیبنفش کش غیج هی ی...فر واریکوبوندتو د

 

 67قسمت

پاچه منو  ی؟چته؟چرایگفتم :تو بهار دمیاز دستش کش قمویشد  دهیکه تازه به خودم اومدم اخمام تو هم کش من

 ؟یکه االن رم کرد یوونی؟ح یگرفت

که منو پس  یکرد کارشی؟چ یبود ششیبهت گفته اره؟چند شب پ ویمهرزاد همه چ یشناسیخوبه منو م_بهار

 ... دمیمن دوبرابرشوبهت م ؟بگویزد؟چندخودتوفروخت

به  یتو صورتش با چشما دمیمحکم کوب یلیس هیسرش: ببند دهنتو  دمیداد کش دیکشیمغزم داشت سوت م گید

 تیقدم رفت عقب دستام از شدت عصبان هیگرفته بود رفتم جلوش  یهم الل مون یفر کردمیخون نشسته نگاهش م

با  بود دهیمن ترس تیزعصباناون طرف صورتش فک کنم اونم ا دمیکوب گید یلیس هیدستموبردم باال  دیلرزیم

 یمن لنگه خوده ب یفکرکرد یکرد نیبه من توه یلرزون گفت :اون عاشق منه داد زدم :به جهنم تو غلط کرد یصدا

 سروپاتم اره ؟من در خونم قفل شده بود مهرزادجونه تو برادر زن داداشمه پس دهنتو ببند ...

 یعوض یتو خودتو بهش فروخت دمیکرد خودم از پشت دره واحدش صداتونو شن دیبرات خر دمیداد گفت :خودم د با

 یلکیه یاز من بلند تر بودو کم نکهیبا ا واریحمله کردم سمتش هولش دادم خورد به د اوردمیطاقت ن گید نباری... ا

تو چشماش ترس بودو تنفر رفتم  خوندمیم ازچشماش نویا دهیبدجورم ترس دهیترس تمیاز عصبان دمیفهمیتر اما م

بسه...  یلیداد زد ن دیمنو بزور کش یبودکه فر تمیگرفتم داشت خون جلو چشاموگوفته بوداوج عصبان قشویجلو تر
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هم خودشو  یکه ولم کنه اون دختره عوض دادمیدستامو گرفته بود اما جون م یفر نییپا زنیریها م هیاالن همسا

ع سرو وض نیمنو با ا رهیبابام م یاالن ابرو یشد وا نگیوارد پارک نیماش هی کردیم با حرص نگام یولجمعو جور کرد 

د من جلوش گفت مهرزا دیبهار پر دمید نویجلو سرمو اوردم باال راست دمیمغنعمو کش هیچه دختر قالتاق گنیم ننیبب

طبقه اول که فک کنم  هیداد زد همسا یرجو هیهرزه؟ یکنیم یچه غلط نجایبلند شد گفت تو ا نیراست ی....صدا

ل شد ح سین یزیچ یرازیش یاقا دییصداشو اروم تر کرد گفت بفرما نیراست نییبوداومدن پا  یرازیش شونیلیفام

 نیرفتم سمت راست تیرفت با عصبان یرازیش یسوإتفاهم بود وقت دییهم گفت بله بفرما یفر

 نینکنه ...راست اتونیکثافط کار یعشقت بگومنوقاط نیبه ا شهیعاشق پ یگفتم اقا دوارچرخوندمیانگشتموتهد

ه ک یمنم داد زدم گفتم: هر خر هیرگری؟... دختره چلغوز زد ز تهیحال سیعشقه من ن یلعنت نیدوباره قاط زد گفت:ا

اصال  دمیکش قینفس عم هی میتو اسانسورجلو در خونه بود میرفت یبا فر نمیجفتتونو بب ختیر خوامینم گیهست د

 توخونه ... میهم نداشت رفت یلیدل هیگر رهیکه بزنم ز مسین لوس

 

 6۸قسمت

طرف کوله و مانتومم  هیهم پشتم اومدو درو بست..مغنعمو در اوردم پرت کردم  یباز کردم رفتم تو فر درو

شدم رومبل چشامم  زدولویبهش زدم...حقش بودداشت زرمفت م یعجب کتک جانانه ا یآشغال ول نطوردخترهیهم

در اوردم  ویشلوارم گوش بیچشامو باز کردم و از ج میزنگ گوش یهم اروم کنارم نشست با صدا یفربستم ...

کنه که  یبابارو راض تونستینه !م یبن یول دمیحرف نایحرف نزدم قهرم باهاش با مامان ا یرفتن با بن یاز وقت نهیامیبن

 ...امینم نیسر کالس راست گیگفتم:فرزانه من د ی....جوابشو ندادم برگشتم سمت فر نکارویمن برم اما نکردا

 !! یدیضعفتو نشون م ینجوریا_یفر

که  یاتفاق نیمخصوصابا ا شهیمور مورم م نمشیبیم ادیدارم؟من ازش بدم م یتواما؟مگ باهاش صنم یچه ضعف_

 هم نباشه ... یافتاد حرف

 باشه... ********_

اورده  بود خرم  یکه سوغات یست میو ن یهم انقد مغز منو خورد و با روسر یبن نیبرگشتن ا نایمامان ا روزید

م که استادنباشه سرکالساش یکه اقا رفتمیم یوقت رفتمیاگرم م رفتمینم نایا اسیشدم باهاش .... خونه مه یکردوآشت
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الـــوووو م زنگ خورد ناشناس بودجواب دادم یکه گوش کردمی....ولو بودم رو تخت و اهنگ گوش م رفتمینم

 خودمون...خدافظ  ابونهیشاپ سره خ یاکافیب گیساعت د میتو گوشم گفت:الو سالم ن دیچیپ نیراست ی.....صدا

 زاشتینم یلعنت یفوضول نیا یشه ول عی...اولش خواستم نرم ضا میحسه فوضول نیتو شوک بودم... اه لعنت به ا من

 ...پاشدموحاضرشدم..

 

 6۹قسمت

تم با برداش ممیمشک فهیک یو شال مشک یبا شلوار طوس دیمانتو سف هیپنکک و برق لب  کمینکردم  یخاص شیارا

 میبرم اخه هنوز مونده بودن ادهیپ ابونویگرفتم تا سرخ میکردم .... تصم یاز مامان خدافظ یسرسر یکالج مشک

 هی زیم شده به رهیخ دمید ونیخلوت بود راست بایرگزشته رفتم تو کافه تق یساعت پنج دقه ا میساعت بشه........از ن

اون  ؟خبیدونفره رفتم روبه روش سرشو اورد باالگفتم سالم ...اونم سرشو تکون داد وااا الل زیم هیگوشه دنج 

من  یمقدمه شروع کرد :چراجلو رو یواسه من،نشستم ب دهی!سرشو تکون مگیزبونتوبچرخون بگو سالم د

ت به شهیباعث نم یلیفام کیتفاق؟ مطمئن باش اون رابطه کوچ؟بخاطره اون ا یایچرا سرکالسات نم یشیظاهرنم

واقعا بزام عذابه بروبه عشقوحالت برس  دنتیسرکالسات د ومدمیمطمئن باش م دمیترسیاگرازافتادن م_نمره بدم ...

و ...منم بگ یخواس یحرفامو بزنم بعد هرچ ربزاریساعت زبون به دهن بگ میفقط ن_نیبه من ؟راست یداد یریباباچه گ

 شهیمن هم میداشت ویخوب ی...شروع کرد: توآلمان زندگ گیبگو د ید جون بکن گیسرمو تکون دادم..واا بازم که نم

 کمک نگرفتم  میناپدر اهمونیاز بابام  چوقتیو ه سادمیخودم وا یروپا

بودن  یبرام عاد یول دمیدیرو تو دانشگاه م یادیز یزوددانشجوشدم شوخ وشاددخترا یلیخوندنم خ یبخاطرجهش

توجهم بهش جلب شدخوبو  هیرانیا دمیفهم نکیاز ا میرو داشت یکالس مشترک ینییدختر ترم پا هیبا  نکیتا ا

باهاش حرف زدمومعاشرت  کمی رانمیاچون من عاشق  نداختیم رانیا ادهیخوشگل نبود.. منو  یلیمهربون بود خ

 دونمینم میباهم درارتباط بود یتلفن شنهادخودشیساله به پ1۸دختر هیسالم بود اونم 22کردم اونموقع فقط 

کم کم حس کردم دوسش دارم اره من عاشق اون دخترشدم بهش که گفتم اونم به من ابراز  یشد ول یشدچجوریچ

عذاب  یلیمنو خ نیو ا کنهیبرخورد م یمیباپسراصم یلیخ دمید گذشتیم یعالقه کردو قرارمون ازدواج بود هرچ

 ریگ یلیتورگام بودو چندبار باهاش صحبت کردم که گفت من خ یرانیمرد ا رتیدرسته که آلمان بودم اما غ ددایم

 شیباپدرمادرش بره اتر خوادیگفت م نکیتا ا کردمیم نوحسیاون کال عوض شده بودسرد شده بود باهام ا دمیم
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قبول نکردو گفت زوده براش ...اون رفتو من شکستم  میخواهش کردم نره قبول نکرد گفتم بزار ازدواج کن یهرچ

ز ا یدوسال  یبودم همون ادم قبل باشدهیاون مهرزاد شوخ مرده بود اماکم کم بهترشدم تقر گیدپرس بودم د یلیخ

زول زدم بهش  رتیباح دمشیخونمون د یکاینزد گشتمیکه ازشرکت خودم برم ییاز روزا یکی گذشتیرفتنش م

وباره د دهیگرفته ودوسال عذاب کش یبزورباهام حرف زدگفت از نبودنم افسردگ یودم اما وقتب یعصبان یلیاولش خ

 هجوم اوردن طرفم منم از کارم گفتم براش گفتم که شرکت زدم .. شیدوسال پ یحسا

 

 7۰قسمت

 یلی...اونم خ دمیدانشگاه هم درس م یتو ینگرفتم و حت یکمک چیازبابا ه سادمیخودم وا یپا یرو شهیهم مثل

چند ماه  زایچ یلیکردو برام عاشقونه حرف زد...ومن خرشدم وگذشته رو فراموش کردم غافل از خ یابرازخوشحال

ه ما شیکنارم بود منم خوشحال ش کتتوشر شهیکه بهش داشتم نصف شرکتموبه نامش زدم هم یبعد با عالقه ا

شدم و  یکفر یلیمنم خ سویدختره سالم ن نیبهم گفت ا کردیبودو توشرکت کارم یرانیازدوستام که اونم ا یکیبعد

 ادیشب بابک همون دوستم بهم زنگ زدو گفت م هیچندروز گذشت که  کنهیاونم گفت بهم ثابت م دمیبهش توپ

ه اون ب یتهمت نیبه خودش اجازه داده همچ یبودم از دسته بابک که چطور یعصبانتا بهم ثابت کنه  میدنبالم که بر

 یکی قیبود از طر یاز طبقاتش مهمون یکی یکه تو کیش یلیساختمون خ هیه باهاش رفتم دختره معصوم بزنه خالص

هم  یو مهمون سنین نجایا یدرست یمشخص بود ادما یتو اون مهمون میبابک که اونم اونجا بود  رفت یاز آشناها

ه ها و از پل دیکه باشه ..بابک دستموکش خوردیبهش نم یبابک هم آدم سالم یآشنا یحت رهینم شینرمال پ یلیخ

اتاق  هیباالبود رفت سمت  نیاز خدمتکارا ا یکیخلوت بود  ن،باالییباال هنوز از ماجرا خبر نداشتم برعکسه پا میرفت

نه مرد کامال بره هیلحظه شوک شدم  هیدرزد و چنددقه بعد در باز شد  ر.. خدمتکامیدنبالش رفت یواشکیمنو بابکم 

نکرد بابک دستمو  نبارقفلشیگفت بعد رفت مرد درو بست !اما متوجه شدم که ا یزیچ هیجلو در بود خدمتکار 

 تدوسط حرفم گفت فقط تماشا کن درو با ش دی....پردیسمت در خواست درو باز کنه نزاشتم گفتم شا میرفت دیکش

مرد با خشم اومد  دمید یدم تو بغل اون مرد با وضع وحشتناککه مثال عاشقش بو یباز کرد دهنم باز مونده دختر

 چیه یرفت و ب نیکه داشتم از ب یاون دختر زول زدم همون لحظه تمام عشق یستم هولش دادم کنار وتو چشما

که  هیادم نیتر فیکث زداونیبه تو داشتوتهمت م کهبود یبهار نی...اون دخترهم رونیب میزد یلعنت یاز اون جا یحرف

اون  بهش نداشتم یحس گیسهم شرکتم بهم برگردونداما من د یشدحتیالتماسم کردکه ببخشمش اما نم یکل دمید

زسروکله با یزدم استادشدم خونه گرفتم ول نجاشرکتیا رانیکه برگشتم ا دینکش یبود ..طول فیازاولم هوس بازوکث
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حس ساده بچه گانه  هیاون فقط  فهممیوقت نبودم االن م چیه سمین یکه من عاشقشم ول صراردارهو ا داشدیبهارپ

گفتم  نایبا اومدن مامان ا یهم اومد دم خونم ول ینبودم ..بهار چندبار یعاشقم ول کردمیبودتو اون سن کم فک م

که اون فکروراجب توکرد  یمنه تا اون شب ینداره سرش تو زندگ یاونجا اما زنگاش تموم ادیحق نداره ب گید

 و بهش یاینداره توسرکالسات ن نویو اون بهار ارزش ا سمین یمن ادم عوض یبهت گفتم خواستم بدون ناروی..اگرا

 ..... یفکرکن

 

 71قسمت

قهوه اوردن برامون  یک دمیبود انقد محمو حرفاش بودم نفهم زیم یچشمش به قهوه رو کردمینگاش م گنگ

تم که از دس یناراحت باشم از حرفش ،اون همون موقع با کتک نکیا ای امیاز ترس اون ن سمین فیگفتم:من انقدر ضع

 ؟ یاونو کتک زد ؟تویگفت یوسط حرفم گفت:تو چ دیپر هویخوردجوابشو گرفت ...

 ؟ یناراحت شد هیاره خو حقش بودگنده تر از دهنش حرف زد ..حاال چ_

تو و دسته بزنت کاره خودشو ..اون زبون دراز شهیکردم حقش بود باورم نم فیک یلینه بابا خ یوا_ نیراست

 نیکرد..افر

 خوشت اومد؟؟ یلیخ_

 اره_نیراست

برداشتم ازجام بلند شدم و گفتم خدافظ ...توراه همش به  فموی...ک اریخوب برام ب زهیچ هی یباشه پس چشم روشن_

 ... ******کردمیبهار فکرم نیبودن ا یعوض

 نیاون از ا یدست اون بهارمونگول ناراحت بودموحاال با حرفامن از  کنهیکالس دارم اگر برم فک م نیبا راست امروز

فک  خوادیم یبابا ....هرچ یخیمن مهمه؟!ب ی!اصال چرا فکر اون برا هیشعوریچه ب گیروبه اون رو شدم اگرم نرم م

استادگرفته بود تنم کردم  یکه اقا یدارم..اون مانتو زرشک سخوش اخالق کال یامروزو تازه بعدشم با کمال رمیکنه م

صورتم گزاشتم ادامشم گزاشتم تومغنعه شلوار لوله  یجلو یهالل یموهامو فرق باز کردم و کم یبا مغنعه مشک

 .......میو پنکک د برو که رفتـــــــ ملیزدم بار ییرژالبالو هی هیکیش پهیخوبه ت یو کوله مشک یو کتون یمشک
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 ونمدیمنم با غرور به راهم ادامه دادم رفتم توساختمون دانشگاه نم کننیم گامین یجور هینانازشدماا  یلیخ معلومه

 شانس شرفم رفت یبخشک ی.... انیپام و شتـــــــلــــــق کتلت شدم رو زم یکیاون  دبهیچیکه پام پ شدیچ

چقدم پروإ بعده گنداون روزش حاال  هیزدانیاستاد  نکهیبازومو گرفت که بلندم کنه نگاهم رفت سمتش وا ا یکیهوی

 یلیفکرا شدم و خ نیا الیخی!!ب گیشدم خواسته کمک کنه د نیپخشه زم دهید دیمنم گرفته .... وا خب شا یبازو

...جواب داد :نه خواهش نیلطف کرد یگفتم:مرس یزدانیو بلند شدم روبه  نیخودموجمع کردم اززم یمجلس کویش

دستتم دردنکنه  یخب کمک کرد رهیوز بازوم تو دستش بود ماشاال از رو هم نم..هندیباش دتونمواظب خو کنمیم

 دیخودشم فهم نکهیبرامون ..چشمم به دستش بود مث ا ارنیحرف درم نهیبیم یکیاالن  گیحاال بازومو ول کن د

 تشرفیداده بود ؟؟ماشاال پ تعصا قور یزدانیهمون  نیدسشو برداشتوبا لبخندگفت:خب فعال با اجازه ...رفت!! وا ا

 ....ےخــــیکرده هاا!ب

 تو بغلش! یرفتیبد بوداا م یو گفت:اونجور ادیشونه به شونم م یکی دمیراهم ادامه دادم د به

 نی..جوابشودادم گفتم: ا شهیاستادکنارم سبزم هی رمیبود..امروز ماشاال قدم به قدم که م نیجنابه راست یصدا بعله

 بغلش... رمیم یدفعه بعد چشم یدفعه که نشدول

 

 72قسمت

 خجالت بکش  کمی_نیراست

 نوی...افیاز تعر یمرس_عضوبدنت همون زبونته بخدا ... نیپرکاربرد تر_نی..راست ادینم رمیبکشم خوبش گ خوامیم_

کرد ...و بعدشم  یگفتم و رفتم تو کالس اونم پشتم اومد تو ...طبق معمول شادوشنگول باهمه سالمو احوال پرس

صدقه سره  کردیباز نگام م شیشد و با ن16هم یفر ینی هیشدم عال17گف .. خداروشکر  شویامتحان دوهفته پ جهینت

 شاهکار.. ینینمره ها  یا ینیو سنگ یسخت نیتقلب رسوندن من اون نمره رو گرفته بود درس به ا

نم فک ک دهیم لمیهم لبخند تحو یشده گاه یعاد یلیاالن خ کردیخوله ها برعکس قبأل که بهم اخم م نیراست نیا

...داشت درس هیته دلش ازم متنفره که به جهنم  حسه مشترک دونمیم یتصادفو فراموش کرده ـ. خوبه، ول انهیجر

و اطالعاتشوبه ادم منتقل  دادیدرس م بخو یلیکه من سرکالسش تو هپروتم چون خ گفتیراست م ییخدا دادیم

درس  نیب یازش....دختراهم ه کردمیم دیداشتم قطع ام گید دمیبشر د نیبه دردخور تو ا زهیچ هیباالخره  کردیم
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چرخ هم بره 1۸ یلیتر رهیکه اگر ز یمخصوصا اون هست نداختنیم کیو ت ومدنیو ناز ادعا م ختنیریم یعشوه خرک

سرش دوست  یربه تعداد موهاکه از اون بدت وایبا اون کادوإ تولدش ...ش رونیب ادیم دهزن نیبه عشق کالسه راست

 یدید هویدعوت نکنه اونجا  شیعروس نویبگم ا یباشه به فر ادمی نوبدجورگرفتهیراست نیچشمش ا یپسرداره ول

 کانیه پزاپاسه پنچر کیالست هیشب افشیدختره ق پاشهیخانوادمون از هم م انیکرد بن دایبه اونم نظر پ دیمنو د یبابا

 میرفت یحق داره...کالس تموم شدو با فر لیگور نیافاده داره .. باز من رفتم تو هپروت ا سویف یکل یجوانانه ول

 ...یتا کالسه بعد اتیتوح

 ... وفتمیدارم پس م یخواستگار انیخانوادش م رویامشب ام یلین_یفر

 بودحاال .. یچه عجله ا یکردیبعدمنوخبرم نیرفتیماه عسلم م یزاشتیم_

که  یدونیشد چون م ییهوی یلیخ یزنگ زد با مامان من هماهنگ کرد همه چ مانشروزمایتواما د یوااا_یفر

برگردن و گفتن تا قبل رفتنشون  خوانیومدن،مین شهیهم یمثله اونا برا یخانواده اونم مثله مهرزاد المان بودن ول

 ..رنیمارو بگ یعروس

 هویخاک برسره منحرفت کنم...  یزد تو سرم گفت:ا یکی ی...فریارینوه هم براشون ب دیخوبه نگفتن تا قبل رفتن با_

نا دوستاش رو چم رادویبرگشتم پشتونگاه کردم ه شهینفر بلند شد که گفت :نزن خنگ هست خنگ ترم هی یصدا

من اخم کرده بودم گفتم :فوضولو بردن  یچشاش گرد شد ول دنشونیبا د یفر دنیخندیپشت ما نشسته بودم و م

 رادی؟؟؟ه یاجاره داد یخان ک رادیه_...یحرص نخوربرات خوب ن_رادیشده؟ه یز کشگا نجامیجهنم گفت عه؟ا

 و؟یباتعجب نگام کردگفت:چ

 کن.. رادجون؟حاالهستشوتوفیه یو گفت:خورد دازخندهیباالخونتو...کاوه ترک_

 

 ........ میرفت مویبلند شد یبا فر  7۳قسمت

 ریخدابه خ یمنو بن اسومهرزادیمه رونیب میبر ییقراره غروب چهارتا یحالو حوصله نداشتم به اصرار بن ادیز امروز

 یول یدیتو ترش گیمامانم م یهم شوور کرد من موندم  یکپک هم که امشبه فر یاون فر یبگزرونه خواستگار

 یرژگوشت هیباپنکک و  ملیدم و بعد هم ریکش یخط چشم گربه ا هیرو حس نکردم .... یترش یخودم که هنوزبو

کرم و  یشلوار لوله پاکت هیسه رب با  نیزانو بودواست ریگشادبود و تا ز یسوخته که مدلش کم یمانتو قهوه ا هیرنگ 
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 رونیسادموبرداشتمو از اتاق رفتم ب یمشک فیکرم تنم کردم موهامم همه رو از باال بستم کالجو ک یشال مدل چروک

مانتو  هی اسمی...مه یمثله ماه شد یلین یگفت :وا اسیمه دنیمامان تو حال بودن که منو د اسیو مه یبن

اظب مو ینازشد یلیهم داشت و خوشگل شده بود گفتم:توام خ یمیمال شیبود ارا دهیپوش یقرمزباشلواروشال مشک

ن ازماما کنمیم مویسع مگفتم:چش دمیگرف گفت:لطفا آدم باش...خند شگونیبازومو ن زیخودت باش امشبه رو ...ر

ت بود و برامون دس نشیکنارماش نگیپارک م،تویمهرزاد بر نیقراربود با ماش نگیتو پارک میرفت و میکرد یخدافظ

وتا عاشق د نیبزار ا نیجلو بش ایکه مهرزاد گفت:تو کجا؟ب نمیرفتوعقب نشست خواسم برم کنارش بش اسیتکون مه

جونش نشست  اسیداداش منم ازخداخواسته رفت کنارمه نی..ا چلغوز شیییمزاحمشون نشو ...ا ننیهم بش شیپ

 ییالاز شانس ط نمیاعتماد داره ا لیمهرزادگور نیبه ا یلیخ نییپا ارهیرو ب اروی نینشد که بزنه فک ا یرتیاصالنم غ

 که میده بودیخند لیگور نیو ا یبن یای...رفتم جلو نشستم و مهرزاد حرکت کرد توراه انقد به مسخره باز گیمنه د

ود فقط قرار ب میبخور یبستن میدور دور رفت یتر!! ..... بعده کل ایح یب یکیاز  یکیجفتشون دلقک  میروبه موت بود

ن با پک سفارش دادم سه تاشو سیآ هیبا یا وهیم یبستن هی یشکالت کیک هیآب پرتغال  هیاما من  مااایبخور یبستن

 یشدن و رفتن تو کاره نگاه و پچ پچا الیخیکه ب اسیو مه یدادم بن لشویلبخند تحو هیمنم  کردنیتعجب نگام م

 در اومد؟ یزول زده بود بهم که گفتم :دراومداا با تعجب نگام کرد گف :چ لیگور نیعاشقونشون...اما ا

.... با اخم نگام کرد گفت:من تو کاره خدا موندم که تورو باچه ؟یحاجت دار یبربر زول زد هیچ گمی:چشاتو مگفتم

 !دهیافر یهدف

 ؟؟ یچزونیکه فقط منو م یجواب داد:  مطمئن یعاد یلیباهدف چزوندن تو .......خ_

 یکنار زخم دیشاخ بر احضرتی!خخخ چزونمشیم ادبزنهیحرف ز ی،نه کال هرک چزونمتیم یقبول دار ادیخوشم م_

 ...دینش

 ؟ینترک یخوریهمه م نیا_مهرزاد

 یجد دادم لشیچشم غره تحو هی!....ینکن فشیکه کث نممینگران ماش سمینگران تو ن_تو نگران من نباش ..مهرزاد_

 ..؟یگفتم:توچرا انقد از من متنفر
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 یبخوا ؟؟اگریحاال انقد خوشحال شد هیکه گفت:چ کردمیخنگا نگاش م نی...عسمیوقت نبودمو ن چیه_مهرزاد

 بهت.. گمیباره که دارم م نیدوم نیخواطرهامو ا ستیتول یبر یتونیم

تو روحت چاله  ی...ا دیچشم غره هم بهش رفتم که خند هی! نینگاش کردم گفتم:فقط تعجب کردم هم بااخم

 ــــــــشیصورتشو نگا بابا !ا

 یازسمت شهر ب مینصفه موند  که رفت میپکوبستن سیکه داده بودمو خوردم خب گرسنم بود فقط آ ییسفارشا همه

روبه غش بودم ازبس  گیصبا و لنجر سوار کردن د یمنو بردن ترن و کشت هم نای....منه گاو ترس از ارتفاع دارم ا

و مهرزاد  دنیخندیم افمیکرده بود و اون سه نفرهم به ق سیزده بودم صدامم گرفته بود و کل صورتمو عرق خ غیج

سکته اوره  زیچ هیبعدشم بزورسوار  شنیچون حرف زبونم نم نهیکنن هم تیکه بتونن منو اذ یراه گفتیهمش م

 ... میفست فود شام بخور میخب کم کم حالم بهتر شد و رفت ی!ول میشدیم گهید

 و چشام  برق زد .. تزامیکردم روپ یسس رو خال میداد تزاسفارشیپ

 ؟؟یبخور تزامیپ نیا یکه خورد یبعده اون همه خوراک یواقعا جادار_مهرزاد

هم سرتو  یتازه گرسنمم هستش جنابعال گیددمنو همش هضم ش دیوحشتناک کرد یزایاون همه سوار چ_

 غذاتو بخور .. نییبندازپا

 مثال مهرزاد استادته ها .... یکشیتو خجالت نم یلیگفتش: ن نیامیخنده بن رهیزدن ز اسینومهیامیبن

به روم زد روبه  یطونیبه چشم استاد نگاه کنم ..مهرزاد لبخند ش شونویمن بخوام ا میسیاالن که تو دانشگاه ن_

 یباش دیاصال حدواندازه نداره فقط با زارهیخانم تو دانشگاه انقد به من احترام م یلیجان  ن نیامیگفت:آره بن نیامیبن

 ............................رخندهیز می....هممون زد ینیو بب

 یاس باز یبا فر کمی... سااینقدراهم بد نمهرزادم او نیرفتم تو اتاق ...ا میخونه .. و من مستق میو کوفته برگشت خسته

 گیباهم جور شدن و قراره تاسه ماه د یوخانواده هاشون حساب یپشرفت تو خواستگار یعال یو گفت همه چ میکرد

شوور هم  هی ایمن خدا شمیبره چقد تنها م یبن یوا یا شهیعروس گیماه د هیهم که  یبرگزار شه ...بن یعقدوعروس

 ..دمیزود خواب یلیخودم خندم گرفت و خ ینوکرتم از فکرا گیمن بفرس د یبرا
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 7۵ قسمت

خروسوخفه کن بابا  یبارم بابا اومد تو اتاق و گفت اون صدا نیزنگ خورد اخر میآالرم گوش نیا یده بار هیکنم  فک

منو  یبنکه خوردم  یپاشدم...بعده صبحونه مفصل گی..که منم د ینشد داریشدن تو ب داریها همه ب هیجان همسا

بدن ...رفتم تو ساختمونو خودمو به کالس  شیازما رجونشیکه رفته با ام تمیغضم یفر نیبابا ا یرسوند دانشگاه هع

 یزدانیپووف باالخره در باز شد و  ادیچقد خوابم م ومدمایداشتم رسوندم .. اه کاش نم یزدانیکه امروزبا  یمضخرف

 راهنیو با پ ومدیبهش م تینهایکه ب یاندام یکت شلوار ماته مشک  یکفش مردونه مات مشک پیت ولیاومد تو ا

که  هیهمون نیا شهیهم دستش بود با اخم و جذبه وارد کالس شد هنوزم باورم نم یچرم یمشک یدست فیه کی دیسف

ه مارو زد و شروع کرد ......... دوساعت موخ نکشویدست داده بودباال ع هیخوشگله قرش بده ...موهاش  گفتیبه من م

داشته  فیگفت خانمه رسام چند لحظه تشر هویکولمو برداشتم که  عیسر دیبر دیتونیکردوهم زد تا گفت م دیلیت

دم بو سادهیدر وا کیبرداشت من نزد فشویشد ک یکالس که خال ن،یداره ا کاریخوده خدا چ ایکارتون دارم ..... دیباش

 کالس گیتا دوساعت د دمنمیکالس داشته باش گهینگاه بهم انداختش گفت فک نکنم شما امروز د هیاومد جلو 

 نویحرفت بزنم باهاتون ...ا خوامیم ییجا میباهم بر دیبا امیم نمیبا ماش دمنیسیدانشگاه وا رونهیب دیندارم لطف کن

 ن ای امیبه خودش زحمت نداد از من بپرسه م داره با من بزنه ؟!اصال پسره مغرور یواا چه حرف رونیگفت از در رفت ب

منوبسته ..دم درمنتظرش  یدستوپا  شهیهم هک یحسه فوضول نیشه لعنت به ا تیخ رمی!حرفشو زد رفت .....اصال نم

..دره جلورو  شناختمیخوب م نشویاقا ماش یابونیجلوم بوق زد از صدقه سره مزاحمت خ نیماش هی دمیبودم که د

هم داره  یکدوم جهنم دره ا سیمعلوم ن زدیکلمه حرف نم هیزول زده بود به جلوش و  یچ نیبازکردم سوار شدم..ع

 ننه! ایاب کنه  ریهسم که بخوادسرموز یکنه واا حاال انگار من چه شخص مهم رابینبره منو سرموز رهیم

جفت پا  گهیم طونهیکردو گفت:نه ....ش بمیتخر یمجلس کویش یلی!خ هیکارتون درباره چ ای؟ میریکجا م دیگی:نمگفتم

ره منو بب خوادیشو ...اواا دمت گرم م ادهینگه داشت و بهم گفت پ کیشاپ ش یکاف هی.. باالخره بغل  شیبرم تو کل

از پله ها  تو و میخانم رفت یلیشاپو بچسب ن یکاف یخیب اونو!!بعد اونوقت به چه مناسبت !؟!حاال  میشاپ بخور یکاف

 میشستکنار پنجره ن زیم هی یشلوغ بود ..رو یکمی نییپا یباال ول نیا مینفرات بود نینبود و ما اول یباال کس میرفت

 ..هخب باحال بود ..بعد از سفارش دوتا قهوه باالخره دهنشو باز کرد تا حرف بزن یول یکمیبود کیفضاش تار
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 عصا قورت داده ... یجد دبداخالقیگیدانشجوها بهم م هیو دانشگاه شماو بقت دونمیرسام م یلیخانم ن نیبب

باشم تا ازم حساب ببرن  ینجوریدهمیمن به خاطرشغلم با ی..ادامه داد:ولمیگیبدتراشم م نیداداش از ا یکار یکجا

 یو اونقدراهم جد هیمنو که رفتارم چجور یشناخت میخب فک کنم تو لواسون که بود یول شنیوگرن همه سوارم م

 هویرفا ...ح نیکه نرفته؟ خوشگله و قرو ا ادتونی مباز گفتم :بعـــــــــــله قبله لواسونم شناخت شی..با نسمین

سرکاربزارم که  یباراونجور نیاول یوبرایکس هوخواستمیمن  یمنم بازترکه گفت:خب..خب اون روز شیقرمز شد ن

 ... یازشانس گندم شما بود

 متنفرم ... ینیو مقدمه چ هیبــرو سره اصل مطلب من ازحاش یدوسدار یاستاد جون هرک الیخیحاال ب_

باهات صحبت  یدچجوریبا دونسمیحسودارم نم نیوقته ا یلی...خیباهام ازدواج کن خوامیمن عاشقت شدم م_یزدانی

خنده ..چشاش شده بوداندازه  ریزدم ز هویاالن عاشقم شده .. نیا ینیحد... نیمقدمه بگو نه که درا یکنم...وا گفتم ب

نم بک نکارچندشایمن عمرا ازا یول کنمین هول مییپا ندازمیسرموم کشمیم کردخجالتیالبدفکرم یتومن2۵سکه

 د؟؟یمن شد هیکه تموم شد نگاش کردم گفتم:اونوقت شما عاشقه چ میتعجب کردماا..خنده افسانه ا یخخخ ول

 کرده .. وونهیرفتارات منو د نی..همیفرق دار انگریبا د یلبخند جوابمو داد:تو خاصه خودت با

 رونیو از کافه ب فموبرداشتمی..کمیسیهم مناسب ن ی..به نظرمم ما اصال برا سمیمتاسفانه من عاشق شما ن یول_

 ی؟؟پا یفکر کن کمی یخواینم ینیگفت: کردیتو گوشم و شونه به شونم حرکت م دیچیکه رفتم صداش پ کمیاومدم 

 وسطه؟ یکس

نگفت راهشو کج کرد رفت سمت  یزی..چه؟؟یبمونم حرف یاذب اوقل خوامینه ،من اصال قصدشوور کردن  ندارم م_

 بچم ناراحت شد......... یاخ نشیماش

کال  نهیبیها م ییوالیه لمیف نینشسته از ا ونیزیجلو تلو دمیخونه رو باز کردم رفتم تو سرموچرخوندم مامانو د دره

ننه...مامان برگشت سمتم اخم  کیداره ..بلندگفتم:ســـــام عل والیوالمیکه توش ه هییلمایمامان من عشقه ف نیا

ون ا د؟حاالینزن احرفیدونیچاله م نینگفتم مثله ا نیامینسالم مگ هزاربار به تو و اون ب کیکرده بودو گفت:عل

م خوشگله حاال خان یگفتم:مام دمیرفتارات دختر ...خند نیبا ا یمونیرو دستم م ؟بخدایلین یپسره!تو چ نیامیبن

  ایپلو برو لباساتو عوض کن ب ی.. باقال؟یگریج میدار یشوگرسنمه ناهار چ الیخیبودنو ب

 به چشم ... یا_
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 میامروز رفت یلین یوا_ی.....فر میکن یتو اتاق من تا وراج میرفت میمزاحممون شد و مستق یفر نیناهار ا بعده

 قربونش بشم.. یبعده ناهارم منو رسوندخونه اله میوناهارخورد میگشت یبعدشم کل شیازما

 احساس .. یزهرمار ب_یهوووع. .فر_

 کپک... یبرات بگم کف کن یچ هی ایخفه،ب_

 

 77قسمت

 عاشقم شده ... یزدانی یفر

ساعته زهر ماره هالهل...مگ من 2۴با اخم نگاش کردم گفتم:حناق شعوریخنده وااااااا ب رینگام کردبعد زد ز چندلحظه

 ؟؟ یخندیم یچمه که اونجور

 سیهم مهم ن یلیحاال خ نیهم یریگنداخالقو پاچه گ کمی ین تیزیدهنشو جمع کرده بود گفت:چ گیکه د یفر

منه  رهی...اصال تقصیوجودآدم م نیشعورتریتو ب ینیزدم تو سرش گفتم: یکی..واا  دیخودتو ناراحت نکن..دوباره خند

 که به توگفتم ..

 بگو.. ایغلط کردم ب دیخب ببش_یفر

 کردم .... فیتعر یفر یاز خداخواسته همشو برا منم

 یپسره استاده انقدخره عاشقت شده بعد بهش گفت یزنیخودت به بختت پشته پا م یلیمرده شورتو ببرن ن یا_یفر

 نه ؟

 بهش ندارم .. یبابا تواما..من حس ریواا بم_

 یکشت یکه حس اون پسره رو اونجور یلین یاحساس یب یلی؟خیهم حس دار یاصال تو به کس_یفر

 ؟ها؟ برهیچرا خوابت نم یبلد ییقتلم بنداز گردن ما تو که الال هی ایب_

 تو ؟ یگیومیک_یفر
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 ... گید گمیم لویگینشست رو لبم گفتم:ز طونیلبخند ش به

ه که  دوتا تقه ب میدیحرفیم میداشت ی..... با فر ومدینفسم در نم گیروم انقد قلقلک دادمنو که د دیخول پر دختره

 یشناسیم یزدانیتو استاد  یـــــلیرو تخت نشست گفت ن یاومد تو و کنار فر وهیظرف م هیدرخورد ومامان با 

 تودانشگاه ؟؟؟

 از من بدتر ... یدهن باز زول زده بودم به مامان فر با

 نه ؟؟ ای یشناسیوا چتونه شماها ؟؟م_امانم

 خوادیقربون دخترم برم که م یاره مامان استادمه  چطور ؟؟..مامان از جاش بلند شد اومد لپمو بوس کرد گفت اله_

و قرار  میحرف زد یاستاده دانشگات کل هیزدانیزنگ زد خونه گفت مادره فرهود  یکی شیعروس بشه چند دقه پ

 سین بهیبگم نه بعدشم استادته غر ومدیدلم ن رداصرار ک یلیبود خ یزنه خوب یخواستگار انیاخر هفته ب میگزاشت

خودم با خاک انداز جمعت کنم  یگرم بخور نیبه زم یا یزدانیخدا لعنتت کنه فرهود  ی....ا گمیامشبم به بابات م

پاشد از جاش اومد وسط اتاق دوتا دستاشو زد به کمرش و شروع کرد به قر دادن  یفر رونی....مامان که ازاتاق رفت ب

:کوچه تنگه بله عروس قشنگه بــــــــــله کوچه تنگه بــــــــله عروس قشنگه خوندیم مانو همز

خونه مارو از کجا چلغوز شماره  نی....ا کردمی....منم با اخم نگاش مینا ینا ینانا ی....نا یال یال یالال یبلــــــه ال

ف بود پووو یچ یاومدنش برا یخواستگار گیپس د دونسیروزم بگذره اونکه جواب منوم هیاورده نکبت نزاشت  ریگ

 یب یزده تو دهن ب ینیخبر بده  باخانمیمامان ماهم االن پاشده رفته خونه فر نیشانس ا یبه خشک

 .......................یس

فرهود جون  یای..فقط  منتظرم امشب ب کردمیلهش م زدمیچون قطعا م دمیرو ند یزدانیهفته   هی نیتو ا الحمداهلل

 خانم.. یلین زیدمت ج یبگ رمیحالتو بگ نیهمچ

 

 7۸قسمت

 بایتقر یبود باشلوار مشک ینیچ نیچ کمیکش داشت و  ناشیبلند که سراست نیآست یکاربن یکوتاه آب کیتون هی

 مویرآبیشال حر ملیر یکمیهم زدم با یگریرژج هی زدمیپنکک م گفتمویم اهریلب به فرهود بدوب ریز دمیگشاد پوش
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 ییزدم :مــــــــامـــــــــان من چا ددادرفتم خودمو پرت کردم رومبل بلن رونیانداختم رو سرم و ازاتاق ب

 ....ارماااینم

 رسمه .. یچ ینی_مامان

 مامان خانم... یخیرسم پسموب_

با اون زبونت خواهشأ اونا اومدن خانمانه رفتارکن ....چند دقه بعد هم بابااومدکناره من  شمیتونم فیمن که حر_مامان

ندونه  شهیمن؟وا مگ م یاومده خواستگار قشیرف دونهیم ینیاومدن البته به جز مهرزاد.. اسمیو خانواده مه یبن

و ت دیچیپ فونیا یت بعد صداساع میولش بابا......ن گیخوده فرهودبهش گفتن د یحت ای اسیمه ایحتما مامانش 

 یخوشگل و نمک افهیساله با ق۵۰بأیخانم تقر هیدر .... یجلو میرفت تا دروباز کنه ماهم به رسم ادب رفت یخونه بن

دست  کی یمرد بود که به گمونم اونم پدرش باشه موها هیبودفک کنم مادرش باشه پشت سرش  هیجلوتراز بق

بزنم  خواستیمثال دامادظاهرشد چقددلم م یخوش پوش بود ...بعدازجنابه پدر هم اقا یاشتومردد یجوگندم

 بدم امشب....... رییبراش تغ افشویق ونیدکوراس

 به جز مادوتا نوگل ناشکفته ... کردنیم دصحبتیرسیبه ذهنشون م یبودکه داشتن راجب هرچ یساعت مین

اد شاخه شمش نیقبال هم به ا هیرفتن سره اصله مطلب پاشم حرفامو بزنم بگم من جوابم منف یبود وقت نیا نقشم

 دهیکش یبشه..........حرفا داشت به همون سمت خیفوهودجون سنگ رو  نیگفته بودم ..و بعد هم برم تو اتاقم تا ا

اخم کردم بهش.. که  هی زنهیکم نمرو من ماشاال پل هفرهود زوم شد دمیسرمواوردم باال د خواستیکه من دلم م شدیم

 ارهیب ییبابا....خواستم پاشم حرفامو بزنم که مامان پاشد رفت سمت اشپز خونه چا هیک گید نیاون لبخند زد وا ا

بده  یختیر ییمامان گفتم:مامان چا شهیرفتم پ دیببخش هیبا  دمیاز جام پر عی..نشستم سرجام و رفتم تو فکر سر

 گید یی......مامان که رفت سه تا چا ارشونیمن رفتم نشستم تو ب ایابروش رفت باالگفت:باشه ب هی...مامان  برممن ب

ه موند ییرو بلند کردم به به چه داغم هستشا..رفتم تو حال به همه تعارف کردم چهار تاچا ینیس ختمیر یهم اضاف

 ــــشــیلبخندژکوندش نگام کرد..ارفتم جلوش با  دنفره نشسته بو هیبودرفتم سمت شاه دامادخداروشکر رومبل 

رو شلوارش و دادش  ختیر یرو کج کردم و چهارتا استکان چا ینیکم س یلیدستشو اورد جلو که خ یرو اب بخند

دست خودتون خورد به  دیببخش یدستمو زدم رو لپم گفتم وا ضهینبودن عر یخال یرفت هوا که سوختم منم برا

 از جاشون بلند شدن..صورت فرهود از دردمچاله شده بود.. اباخب .. مامان ب ینیس
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 7۹قسمت

 ... می...فرهودجان بهتره بر اینداره دخترم ناراحت نش یبیبلند شد رو به من گفت :ع باباش

تون به میبد نویامیدست لباس بن هی دیخوای:شرمنده توروخدا مهوگفتیراحت شدمااا ...بابا شیمن باز شد اخ شین

 ؟؟.... یاساتو عوض کنفرهودخان لب

 یممنون بابا جان مشکل یلیو بعد روبه باباهامون برگشت گفت نه خ دینگاه به من انداخت و لبخندمود هی فرهود

ردن باالخره ...با قبول ک گیخونه د میریم شهینداره خشک م یکه اشکال سهیخ کمیفقط  میادامه بد مینیبش سیین

 پنچر شدم ...... یباباش ،،حساب

اومد اروم دم گوشم گفت  نیامیبن یکه صدا کردمیلب غرغر م ریسرجاشون نشستن منم رفتم تو اشپز خونه ز همه

 جغله؟؟.... شیتو خشتک پسره که بپرون یختیرو ر ییچا

 خو  خوامشیمن نم یبن یوا_

 یزین روش چفکرک یجواب دادن  بعدشم بگو نه!اما به نظر من جد یبرا ریسه روز فرصت بگ اریدرن یبچه باز_یبن

 برگشت توحال ومنم دنبالش رفتم ی.....بن یدونیحاال خودت م هیادپسرخوبیجواب نه باشه به نظرم قیکم نداره که ال

 میطبق خواسته من سه روز وقت گرفت فشونوبردنیتشر یزدانیحرف زدن خانواده  ی............. .....باالخره بعدازکل

 هی دکهیام نیبه ا هیداده بود که جوابم چ چیسه پ رهینبوووداا گ الیخیهم ب خانم بایفر نیجواب دادن .......ا یبرا

منو مامان عالرقم  ی......روزه سوم جواب منف اسیزود نیبه هم نیامیبن اسویمه یبرن حاال خوبه عروس یعروس

بودم که  اطیح یدانشگاه.... وسطا یبه سو شیراحت شدم،.....شادو شنگول پ ـشیداد اخ یزدانیبه خانم  لشیم

و  فتریکه شونه به شونم راه م دینکش یاومد و پامو تندکردم تا بهم نرسه اما بطول رونیب نگیمهرزاد از پارک دمید

 گفت:سالم ...

 بر فرض که سالم ..._

 ؟؟یداد یچرابه فرهود جواب منف_مهرزاد

 ؟؟یبه خودم مربوطه،سوال بعد_
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 به نکهیا لیمثله ادم جواب بده دل باریخدا  یشده گفت:محض رضا رغضبیننه دوباره م یوا سادیاومد جلوم وا هوی

 کم نداشت! یزیبود ؟فرهود که چ یچ یداد یفرهودجواب منف

 بهش نداشتم ... یحس ادیبگم من ازش خوشم نم یکردم کالفه جواب دادم:بابا به ک یپوف

 ؟؟؟یرو دوسدار یا گیکس د_مهرزاد

 آخه به توچه کنه!اه اووف

من کال از مرد جماعت به جز بابامو  یدونیبدم؟؟م حیتوض یجنابعال یبرا نارویا دیچرا با ـــراصالــــــــینخ_

 تاابدمجرد بمونم االنم منتظرم فوضولمو  بشناسم ؟؟ خوامیمتنفرم م یبن

 و رفت.... شیشونینشست رو پ ظیاخم غل هی مهرزاد

 لیورگ نیادم ...حاال ا نیثبت رکوردبدشانس تر یکنم برا یمعرف نسیبه گ دیچه مرگشه ؟! من خودمو با گید نیواا

 مثال! شدیم یچ شدیسررام سبز نم یاول صبح

 

 ۸۰قسمت

ننه بزرگ اق باباشو کشتم .....تا ساعت پنج  هیاز اول تا اخر منو با اخم نگا کرد انگار خواهره عمو لیکالس، گور تو

 نایا ریهم امشب خونه ام یفر رونیز دره دانشگاه اومدم بکالس ا نیسره کالس داشتم خسته و کوفته بعده اخر کی

توجه به رانندش خودموانداختم  یکنارم نگه داشت ب دید سفیپرا هی.. دستمو تکون دادم ومدهیدعوتن و امروزم ن

اوردم و گرفتم سمت راننده  رونیکولم ب کهیکوچ بیاز تو ج یدوهزار هیمونده که برسم  یکمیعقب هنوز  یروصندل

و  انداختهم ب نهیینگاه ازتو آ هی..پولو ازم نگرفت تعجب کردم بلند ترگفتم:بفرما اقا  شمیم ادهیپ دونیا بفرما من م:اق

 هیشدم که  اروی نیا نیکردم و سوار ماش یلبخند مضحک نشست رو لبش تازه متوجه راننده شدم که چه خبط هی

گفت:من مسافرکش  افشیچندش اور تر از ق یازاون ناجوراش باشه ها ..با صدا خورهیم افشیپسر جوون بود به ق

 ... یکه خانم سمین

ر بزن کنا یمنو سوار کرد یکرد خودیکردم به خودم مسلط بشم با اخم جواب دادم:پس ب یسع یشد ول یدلم خال ته

 نیحاال به شب که ا هیربو نرمشما لقمه چ یبه خوشگل یزدوگفت:خب خانم یشم ...پوزخند صدادار ادهیپ خوامیم
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سرش  دمیزد ... هوار کش نویماش ی........ قفل مرکز میایبهت بد بگزره کوچولو باهم راه م زارمیحرفا رو نداره نم

بود و اون  یعقب دود یها شهی...از شانس گندم ش ارنیملت پدرتو در ب کشمیگفتم:آشغال نگه دار االن هوار م

 دمیهجوم بردم سمت موهاش و کش هویو مغزم قفل کرده بود  دیلرزیدستام م یفرع یتو  دیچیپ عیسر یعوض

سرخ شده  یجاده خلوت بود با چشا هیزد رو ترمز  رفتیچپوراست م نیو ماش شدیجام هجاب یفرمون تو دستش ه

خودشو سمت من  یراننده کم یاز همون صندل یبه صندل دمیبرگشت طرفت منم که موهاشو ول کرده بودم چسب

خواب باشه بدنم  هی نیخدا کاش ا یافتادم ا لمایف نیصحنه ا ادهیلحظه  هی..و چاقوشو جلو چشام باز کرد دیکش

 ها..حواست باشه ... زهیت یلیمن خ یچاقو نی؟ایدیفهم یکنیغلطا نم نیاز ا گی: ددیداد کش دیلرزیم یبدجور

 که یالکرس تیآ یلب دعا ریتا ازم استفاده کنه؟؟...ز دزدهیداره منو م اروی نیا ینیو  ختیریصورتم م یرو اشکام

 دادمیگردنمو فشار م یداشتم بادستم پالک تو مانیبهش ا یلیگردنم هم انداخته بودم پالکشو خوندم خ یتو یحت

اشکام شدت  نینشدم... با ترمز وحشناک ماش یکه چرا سوار تاکس کردمیچشامو بسته بودم وبه حماقتم فکرم

 یلعنت نیماش نیا یکه جلو ینیماش دنیندارم ..اروم چشامو باز کردم با د یفاصله ا یا بدبختب دمیگرفت فهم

 ...ایخدا یبود چشام گردشد وا دهیچیپ

 

 دیمحکم کوب یعوض نیا نیشدو اومد سمت ماش ادهیقفل فرمون به دست پ نیعاشقتم..از ماش ایخدا یوا۸1 قسمت

د ش ادهیهم قفلو باز کرد و با چاقوش پ یعوض نیآشــــــغال ا نییپا ایب دیجلو که خورد شد وداد کش شهیرو ش

 یداره بهش چاقو بزنه ول یسع یشدن و اون عوض ریگدر ی...وا رونیب دمیپر نیقفال باز شده از ماش دمی...من که تا د

 نهکینثار صورتو بدنش م یاونور چندتا مشتو گلد حساب کنهیو پرتاب م رهیگیحرکت چاقو رو از دستش م هیتو 

رو  عیزود باش سوار شو سر یلیبه خودم اومدم :نــــــــ رادیه ادیدلم خنک شد ..با فر ـــــــــــشیاخ

ف به حر رادیه دمیکشیم قیعم یو اونم گازشو گرفتو رفت ...خفه شدم بودم نفسا شستمن نشیجلوماش یصندل

 هیگر رادیه دادجلویر حالت خوب شه .......... غرورم اجازه نمکن بزا هیگر یشیسبک نم دنیکش قیاومد:با نفس عم

دم شدم اروم تر ش ترحس کردم سبک  ختنیریصدا م یکرد ب سیبود واشکام صورتمو خ دهیبغض امونمو بر یکنم ول

منو  یسرم اورده بود اصال چجور ییاالن چه بال سیمعلوم ن شدینم داتیصدام دراومد :من...من ممنونم ازت اگر پ

 شد ؟؟ داتیپ یچجور یدید

پروژش دست شرکت پدره منه منم  سازنیچند تا شرکت بزرگ دارن م هیفرع هیکه  یهمون جاده خاک یانتها_رادیه

 توام چون وسط نشسته دمید نویاز روبه روم اون ماش گشتمیداشتم برم یبه اونجا بندازم وقت ینگاه هیرفته بودم 



 نیلوفر معصومی-نیلی

 

 
114 

 

 اگر به خواسته خودتم سوار یگرفتم حت نویماش یدور زدم و جلو یه چشاتم بستک دمید یکامال شناختمت حت یبود

ه سر تو ک ییتصور بال  دیباریشرارت م افشیبا اون راننده که از ق یتو اون جاده خاک گرفتمیجلوتو م دیبا یشده بود

 یسرزنشم کرد ول یکردم کم فیتعر رادیه یبرا انوی؟........جر یشد نیتنمولرزوند.....تو چرا سوار اون ماش ادیبخواد ب

 ایونه بخ یبر یتونینم افهیسرو ق نیتو با ا یلین نیبب_رادیباشه .....ه رادیهمون ه نیا شدیارومم کرد باورم نم یلیخ

 ... یکن بزار مثله قبلت بش شیارا کممیصورتت بشور  یپارک هی میبر

م قرمز بود و چشا هیبخاطر گر مینیابروهام و دوره لبم و ب یدراوردم و خودمو نگاه کردم باال فمیازک نموییآ باخجالت

 بود شده بودم دلقک... اهیس رشمیپف کرده بود ز

آدم  هیپنکک و رژ زدم و مغنعمو مرتب کردم شب یکمیبهتر شدم  یلیپارک صورتمو شستم و خ ییدسشو یتو

 .. میزدیتو پارک قدم م رادیشدم.. باه

 ؟؟ میباهم دعوا نکن گید شهیم یلین_رادیه

  شهیاره م_

 ؟یخواهر واقع هی؟؟یخواهرم باش شهیم یلیبود دختر ن دیاز تو بع یچه راحت قبول کرد_رادیه

اغم سر ادیم کنمینگاه م نیامیبه بن یکه وقت یپسر داشتم همون حس نیبه ا یلحظه نگاش کردم من حس خوب هی

 بازو بسته کردم.. دپلکاموییلبخند زدم و به نشونه تأ

 میدعواکن یهاگاه شهیقبل تنگ م یدلم برا یول_رادیه

 

 ۸2قسمت

 راحت من که خوراکم دعواس......... التیگفتم :چشــــــــــــم خ باخنده

 میکه اون همه بالسر هم اورد یرادیمن با ه رمنتظرهیو غ عیتا منو برسونه ...چقد سر دیادرس خونمونو پرس رادیه

 یاون موجود رادیه دمیو خداکنه بتونم براش جبران کنم امروزفهم ونمیاتفاق ..من به اون مد هیره شدم س یمیصم

کردمو رفتم  یدله مهربون داره .........ازش خدافظ هی تشییغرور و جد یو باوهمه  سیکه تو ذهنم ازش ساختم ن

 کرده بود با سیکردم اشکام کله صورتمو خ فیتعر نیامیمامان بابا و بن یبرا زیبه ر زیسمت خونه...همه ماجرارو ر
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 رادیگفتم که ه یمنورسوند گفتم براشون حت رادیه یتا وقت نویبسته از لحظه سوارشدنم تو اون ماش یچشما

انتظار داشتم همشون سرزنشم کنن  دونهیرو کمکاش حساب کنم و منومثله خواهرش م ادرانهخواسته بر

گذشته  ریبه خ یو گفتن درسته اشتباه کردم اما خداروشکر که همه چهمشون بهم حق دادن  یبخاطرحماقتم ول

هممون بهش  ادخونمونیحتما دعوت کن ب رادویاقاه نیا یـــلیبابا گفت:ن دمیدیرو تو چهره همشون م یناراحت

 رادوینوهرفتار م یتو دانشگاه وقت یفوضول وقت یفر نی......روزه بعد ا گهیبابات درست م یلیاره ن_..مامان میونیمد

 یلیباز مونده بود ...گفت:ن انوسیکردم دهنش اندازه اق فیاونم تعر ی!همه ماجرارو براه؟یچ انیکرد که جر لهیپ دید

خودم چطوره همونجا  یلین یاومد سمتت با لبخند گفت :سالم آبج رادیه یوقت یدونینم یخدا بهت رحم کرد وا

 ..مااایدعواکن یگاه میقرار گزاشت یگفتم :ول دمیخب رد کردم ...خند یسکته رو زدم ول

 ...دیکن بیگروتخریهمد یاره خب بدونه دعوا صفا نداره بخاطر دله منم که شده گاه_یفر

 به چشم !!....... یا_

 میچوندیپ یو با فر میسرکالسش نرفت روزید کنهیم دمیشه نهیفک کنم منو بب دمیاستادو ند یهست اقا یروز چند

 میرو هم ندار یخدا کس یهع کردمیم یباز  می..ولو بودم روتخت با گوش میعشقوحال کرد یکل نمایپارکوس میرفت

 سین یو به جز اون کس دهیه ساعت بهم اس میکه هر رانسلهیبگم  فقط ا تونمیبه جرات م میکن یباهاش اس باز

....  انمیس میفردا بر :منم دوستت دارم عشقم ....چشمسمینویم رانسلیا یغاتیتبل یدر جواب اسا  یخخخخ منم گاه

 ...؟ینفس یعشقه دلم من خونم توکجا

ه روم ب خوادیدارم نم یروان یمشکل روح دونمیتو سرش منم با خنده گفتم:م دیکوب یدو دست دیاسامو د یکه فر باری

 خنده ... رهی...که اونم زد ز یاریب

 ...دمیزنگول یبرداشتم و به فر موی..گوش اسیو مه یبن یمونده به عروس دوهفته

بزنه و قطع کردم ..پنج دقه بعد نشست تو  یبابا بجنب...نزاشتم حرف یا گید نییپا اریمن دم درتونم لش ب یالوفر

 ... وفتیراه ب یریغرنزن پ_یبود ....فر یخونه چه عجله ا یموندیم گید کمیحاال  یگفتم:چقد زود اومدن نیماش

 

 ۸۳قسمت

 ... یبا فر میکردیرو متر م پاساژا
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 چقدبونجوله لباساش... یاه فر_

 ... یچیتو ه دمیخر یپاساژه من همه چ نیسوم نیانتخاب کن ا یچ هیجونه شوور نداشتت  یلین_یفر

 تو چشم باشم .. یلیخ دیمن تنهاخواهر دامادم با رهیگیچشممو نم یزیوا خب چ_

 ... یتوچشم یهم بپوش یگون افتیمونگول تو با اون ق_یفر

 جونه ما؟؟_

تو چشم  که کنمینم نیتضم گید یاشنا نشن اونجور اتتیبا اخالق ادیز یکن لبخندبزن یاره جونه تو فقط سع_یفر

 !! یبمون

 نشیتریخفن بود رفتم جلو و بیمغازه عج هیبرام باز کرد چشمم خورد به  ششویچپ فرزانه رونگا کردم اونم ن چپ

 یلیگفت:مغازش خ یفر هویمغازه هام  نیه خودم عاشق امثال خواسته خاص باشه البت وفتهیتونل وحشت م ادهیادم 

بلند شدن  لش به پامون پیرفتم ..دوتا پسر با ت شتو.. دنبال میبر ایباشه ب کیش زاشیفک کنم چ لهینگیو لینگیج

گرم جوابمونو دادن و خوش امد گفتن کم مونده بود احوال خانواده محترممون رو  یلیاونام خ میسالم کرد یمنو فر

به  ینگاه هی دیتونیم دیخوایم یاز پسرا گفت:اگرلباس خاص و مجلس یکی  کردمیبپرسن ..رگال لباسارو نگاه م

که  یاون یبود ول یخوب یهم دنبالم ..لباسا یخانما ...منم که عشق ژورنال رفتم سمتش فر دیهم بنداز نالژور یلباسا

 یلباس تا باال هیچه خووبه  گاین نویا یــــــــیبلند گفتم:فر هویورق زدم  گمیصفحه د هینبود  خواستمیم

که از پشته لباس بود پشتش تا  شیناربلند تامچ دست دست داشت و طبق عکسه ک یها نیاست یزاانوکامالاندام

انگشتمو گزاشتم روش و گفتم  زاشتیم شیداشت که شونه هارم به نما یا دهیگردو کش قهیکمر باز بود 

 دشیسف رونیاومد ب دیرنگ سف یکیو  ییلباس  طال هیوبا  یاز پسرارفت تو اتاق یکی ومیمد زیسا خوامینومیهم

رو  ییرنگ طال یبراق بود که هم من هم فر یکمیفوق العاده بود  شییداشت رنگ طال یپارچه مات و کامال ساده ا

ونه ج گید باری...با اخم گفتم: یشد یعال رهیزد گفت:اصغر برات بم یفیخف غیج یفر دمیپوش یوقت میدیپسند

 یجد یچقد روش حساسم؟....فرزانه باخنده جواب داد:خب حاال تا جد یدونیوسط نه من نه تو مگ نم یاریاصغرو ب

 ... رونیب اینکردم ب دایاصغر برات پ هی

تو در چرخوندم رفتم تو  دوی..... کل میو برگشت دمیهم خر ییطال یسانت1۰کفش پاشنه  هی راهنیپ دهیخر بعده

 گفتم یخونه..با لحن الت
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واساده بودم پامو اورده بودم باال تا  یکنار جاکفش ؟یسیننه خونه ن می..ما اومد کیعل ســـــــــــــــــام

ما قارو قور راه انداخته هاا .... شروع  کمیش نی؟؟ا یننه شوم نپخت ی:آهاااازدمیداد م یهمونجور ارمیدر ب مویکتون

 کردم به خوندن ...

 ننه ننه ،ننه ننه... دانشگاه بده ننه ننه ...استادم خره ننه ننه .....شروع کردم بشکن زدم رفتم سمت حال.. یآ

 

 ۸۴قسمت

 ستیسرجات ل نیداره اخه ؟من خودم بابا دارم داداشم دارم شما بش یهمون اخم جوابشو دادم :به تو چه ربط با

 هی... رسونمتیمن م نیبش ینکرده ...اونم با اخم جواب داد :باشه به درک ول ییخاطرخواهاتوچک کن کم نشن خدا

سوار جلو ..اونم  ی....نشستم رو صندل شمیم ارباشه سو یکنیابرومو انداختم باال گفتم:حاال که انقد اصرار م

ننه ننه ،ننه ننه .....منم  یننه ننه ،ننه ننه وا یلب خوند: آ ریکم کرد و ز نویماش یاهنگ تو یشدوحرکت کرد...صدا

که مهرزاد خره ؟اره؟؟برگشتم سمتش   نمینگاه کن ب نورویگفت:ا هوی... نهیکه خندم گرفته بود رومو اونور کردم تا نب

 ! گیتلخه د قتیالبته ناراحت نشوحق گیآره دشده بود گفتم: طونیش شترینبود ب یعصبان

تورو بدزدم .....چشام گردشد بلند  خوامیاالنت م یپروگ نیاون حرفت و همچن یداد :باااشه حاال من به تالف جواب

سرجات که  نیساکت بش غویج غیچته بابا پرده گوشم پاره شد ج_؟؟؟ مهرزاد یگفتم چــــــــــــــــــــ

 برو دانشگاه من کالس دارم .. ی....گفتم:هوو دی... بعد هم بلند بلند خند یممکنه کشته بش ادیاگر صدات در ب

گار ان یجوری.....؟یتونینم گرانوید یکالسا یچونیپیمنوراحت م یکالس برات مهم شده؟کالسا یعه؟؟تو ازک_مهرزاد

کردم گفتم:حاال کجا منو  یوفبه هرحال استاده و درسش براش مهمه.. پ گیته دلش ناراحت بود خب حقم داشت د

 ؟؟ یکنی؟؟شکنجه هم م یبریم

 دربند عشقو حال .... میریم_مهرزاد

دربند  میببر یخوایم یدار یبپرسم تو با من چه نسبت تونمیفقط م یزیانگ جانیه ییعجب ادم ربا_

 ؟؟عشـــــــقوحــــــــــــال...

 باشه.. دیباهات حرف بزنم ازخداتم با خوامیاوال استادتم دوما برادره زن داداشتم سوما م _مهرزاد
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 توسنگه ! خیم دنیحرف زدن با تو مثل کوب_

 ها؟؟_مهرزاد

 دمااااایو جواب داد :شن دیشن نکهیمثل ا یلب گفتم کوفت..ول ریز اروم

 ؟ یخوایم ینیریخوش بحالت ...حاالش_

 بپرسم زبونت چند متره؟؟ تونمیمن م_مهرزاد

 ... یتونیاره م_

 ..گفت:اون زبونت چند متره ؟؟ارمایحرصشودر م دهیم یکنه ..اخ که چه حال یحرصشو خال هدکیکش یپوف

 .... دمیهروقت مترکردم بهت خبر م دونمینم_

 

 ۸۵قسمت

 یلیخ رغضبیم نیا ی...ولادایبدم نم نیته دلم همچ یتیصفاس برهیشد.. داره منو م یچ کردمیفکر م یبابا من چ یا

ه دراوردم تا ب مویدرحال پاره شدن بود...گوش ششیبودن ن گید یفقط حاال اگردخترا هینجوریضدحاله البته با من ا

مثله خاموشه ... نکهیدراودم اه ا موی..گوش هیفک کنه خبر مهبفه هوی ادیخوشم نم لمیگور نیمامان زنگ بزنم بگم با ا

خاموش شده ؟؟اگر  تیگوش هیکه چشمش به جلوش بود گفت:چ یفکرموبلند گفتم ..چون مهرزاد همونجور نکهیا

 من بزنگ.. یگوش ابایگرفت طرفم ..ب شوی..گوش یزنگ بزن یخوایم

شدم  مونیپش یول رمینداشت و با لمس صفحه بازشد و خواستم شماره خونه رو بگ نیاز دستش گرفتم پ شویگوش

چخبره  نیاووووه بب شیرفتم تو دفتر تلفن گوش  شهیاونکه حواسش به رانندگ

.به .توبزنتموم شد زنگ اتی:اگرفوضولهوگفتی....ماشاال استادمون خوش اشتهاس...ساوی..نگار..سارا..مهسا..پرالیش

 دونمی..من نممیکرد یو خدافظ  میریم یکار یو شماره خونه رو گرفتم  به مامان گفتم برا اوردمیخودم ن یرو

سوال  هیازت  خوامیم نی..مهرزاد گفت:بب میستاز تختا نش یکی یدارن...رو نانیاستاد اطم یاقا نقدبهیناچراایا

 بپرسم روک و راست جوابمو بده ...
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 .. کنمیم یسع_

 ..ادایهمه زبون همش به کار نم نیاون زبونتو کنترل کن.. ا کمی شهیکه نم یادامه بد ینجوریا یاگر بخوا_مهرزاد

 ... اریمن به کار م یبرا_

 بهت ... گمینم یزیاصال چ_ مهرزاد

 پسره کله نیا یدک کردیبه اطراف نگاه م لکسیر یلیاما اون خ گیو حرفشو م رهیگیحرصش م المیباشه ...به خ_

 گیحاال بگو د دمیپس گفتم:باشه درست جوابتو م شدیمن نم الیخیهم که ب یحسه فوضول  نیمعادالت منو بهم زد ا

 قول؟؟_....مهرزاد

 ازم؟ یبابا اون ازت خواسته بپرس ی.....گفتم:ا؟یداد یهود جواب منفجهنموضرر ..قـــــول..ادامه داد:چرا به فر_

 خودمه .. ینه بخدا باور کن حرفا_مهرزاد

 شیدقه پ هی نیهم_؟مهرزادیشینم الیخیشده توب الیخیموضوع اون ب نیبه ا یردادیچراگ یپرسینومیخب چرا ا_

 ..یقول داد

 ...سشیکه من بخوام ن یبود اما اون ادم یاوک  طشیشرا یزدانی یاقا نکهیبا ا نیپووف بب_

 ؟یدیمنتظرشاهزاده سواربراسب سف_مهرزاد

 ..ادیازش خوشمم نم ینداشتم بهش و حت یاحساس چیمن ه یول ،بزاریاسمشوبزار یخوایم یهرچ_

 ..یشدیعاشقش م دمیشا یشدیعالقه مندم شوبهشیشناختیشترمیباهاش ب یشدیاگر نامزدم دیخب شا_مهرزاد

 ..و دربارهایخونیادمیرمان عاشقانه ز نکهیمثله ا کنمیاگر اما حساب باز نم یحت دی!!من رو شاد؟یشا یگیخودت م_

و به همون  ادیآهسته م یلیعشق خ گیبهم م یبه عشق ندارم چون هنوز تجربش نکردم فر یعشق من اعتقاد

من  ی..برا شهیت ممعشوق طرهبخا دنتینفس کش یحت تیهمه زندگ گیو د کنهیم رخودشیادمودرگ یاهستگ

 .. بهیعج یحس نیهمچ
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 ۸6قسمت

 .. یبیعج یلی....با لبخند گفت:تو خ کردیو مهرزاد با تعجب نگام م زدمیحرف م یجد من

 دم؟؟ ایشاخ دارم _

 بودن به شاخو دمه؟ بیمگ عج_مهرزاد

 ویانداخت متوجه  گره ابروهاش شدم گوش شیمهرزاد زنگ خورد نگاه به صفحه گوش یبابا ...گوش یخیب دونمین_

 ؟؟؟ یترش هس یزایالوچه و چ هینگام کرد گفت: پا طونیقطع کرد و ش

 بدجووور!! تمیبهم گفتم:پا دمیترش دستاموکوب یزایکه عشق چ منم

 ....شدیپسر زودحسوحالش عوض م نیچقدا

 مردم دلم ضعف رفت .. یوا یوا_

 ؟ یخوریم یخب!!..حاال ناهار چ ینخور یخواسیم یددوتا کاسه لواشک ترشو آلو خور_مهرزاد

 ؟ یپوله ناهاروحساب کن یخوایتو م_

 .. گیواا اره د_مهرزاد

 و نوشابه زرد.. یو ترش تونیپرس برگ با ساالدو ز هی... یاریپرس بخت هیاوومم ..خب ... _

 دمید..خنیتا منو نخورد ارنیگرسنته برم سفارش بدم ب یلیخ نکهیچشاش گردشد گفت:باشه ..باشه مثله ا مهرزاد

چه  نیا یلیشول شد وااا خاک توگورت ن شمی....ن سیاونم که ازم متنفر ن سمیازش متنفر ن کنمیاونم رفت ...حس م

اون کادوهارم همون  کنهیم یاس باز بدهمشال سیچقد دوست دختر داره هاا خوش بحالش تنهان یبود،ول یفکر

 .................. گیبودن د دهیدخترا براش خر

چقد  یفرهود بود ؟! ول یهمه حرفش باهام راجب خواستگار ینی کردمیبودم رو تخت و به امروزم با مهرزاد فکر م ولو

ود ز یلیتوان باز موندنو نداشت و خ گیانقد خوش بگذره ...چشام د لیگور نیخوش گذشتا انتظارشو نداشتم با ا

 بسته شد .........
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 شینه خودمو بهش گفتم ارا نمیبب اسویمه زارهینه م دهیپاچه ورمال کهیام زن یکوفت شگاهیارا نی***** از صبح تو ا

 یبده زشته  قراره همش باال بهیمامان که ع یغر غرا یموهامم طبق نظر خوردم و با پا گذاشتن رو خوامیساده م

 واال... شهیخوب نملباس  نیبزارم که با ا زسرم جمع شه تا لباسم خوشو نشون بده اخه اگر موهامو با

 یم جلوبودم رفت دهیلباسو کفشمو همراه با ساپرت رنگ پا قبال پوش نمیبب نهییماهمو تو ا یداد تا رو تیرضا باالخره

رژ گونه که به صورتم رنگ  دهیساخته  رژ لب قرمز خط چشم نازک و کش یچ نیاه دستو پنجولت درد نکنه بب نهییآ

لبم با  یشدم قرمز یعال یول سیهم ساده ن یلیخ دهیحجم دهنده که چشامو درشت تر نشون م ملیو ر دهیبخش

از اتاق  اسیرو ساخته .... چند دقه بعد مه یعال بیترک هی میرنگ یو چشا یمشک یو موهاو ابروها دمیصورت سف

هم ب بیچشم غره عج هی گرشیخدااا معرکه شده بود رفتم جلوش خواستم بغلش کنم که ارا یییوا رونیعروس اومد ب

فت گ دیخند اسی..مه ینگا نگا مثله فرشته ها شد گرتویشدم  شنلشو تنش کردم و گفتم :ج الیخیرفت منم ب

 ..سمین شیب ی...من عجوزه ا؟یهس یمن فرشتم تو چ ؟اگریدیخودتود

 بابا .. دیینفرما_اسیمه

 

 ۸7قسمت

اه به نگ یشدنو رفتن...ه نیسوار ماش گفتیبردار م لمیحرکت عاشقانه که ف یکردن کل ادهیبعد از پ یاسووبنیمه

 بابا کوشن پس !...... یباطل.. ا الیخ  یتاالر ول میدنبالم که بر انیاطراف انداختم قرار بود بابا و مامان ب

 .....برگشتم سمت صدا ... سالم

 چه کفش  اووه

 رهیگفت:ببند بابا مگس م هویدهنم باز موند ..... دمی...چهرشو که د گایژوون کراواتو ن یچه کت شلوار یکیش مردونه

 توش !....

 ؟؟.. یکنیم کاریچ نجایتو ا_
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بابا مامانه منم شورشو در  یمن ...ا یدنبالت خودشون زودتر رفتن تاالر با مامان بابا امیمامانت اصرار کرد ب _مهرزاد

شدم اونم  نشی.... سوار ماش مینرس ریسوار شو د ایب یت خوب نگفت:حاال حرص نخور برا دیاورده ها...مهرزاد خند

 ... دادیحال م یلیکردم  خینگا م  نهییخودمو تو ا یحرکت کرد ....توراه ه

 خنده .... ری... بعدشم زد ز یتو از همه زشت تر یلیاز همه زشت تر است ؟؟ن یچه کس ییجادو نهییآ یا_مهرزاد

 ! اسودیبابا ..حسود هرگز ن یهر هر هر رو اب بخند_

 کنم ؟؟؟ یحسود دیتو با هیاون وقت به چ_مهراد

 !! یسیبه اندازه من خوشگل و جذاب ن نکهیبه ا_

 ... کردمیحمله م کاینبودم که با چنگال به آمر نجایمن اعتماد به نفس تورو داشتم االن ا_مهرزاد

 محضه ... تهیواقع_

 .... کردیبه ذهنم خطور نم یالل نکهیه افکر یدادیحاال اگر جواب نم  _مهرزاد

 رو بدم ... یکیجواب تو  دمیم حیترج یول کنهیبه ذهنت کال خطور نم یفکر چیه دونمیم نکهیبا ا_

 ... میدیشو رس ادهیور وره جادو پ_مهرزاد

انتو رفتم سمت رختکن و م عینشدم ورفتم تو ...سر لمیگور نیشدم منتظر ا ادهیپ عیافتاد به تابلو تاالر و سر چشمم

و همزمان  رونیرو به راهه ... رفتم ب یبه خودموانداختم ...خب خب همه چ یقد نهیینگاه تو آ هیشالمو در اوردم 

چشم غره توپول مهمونش کردم حقش بود ........ بعد از  هیکرد منم یکه از در اومد تو با دهن باز نگام م دمیمهرزادو د

 گرفتم میوسط بودم و باالخره تصم  یگرم شد منم که عشقه رقص همش با فر یلس حسابمج اسیو مه یاومدن بن

انم و خ بایو نشستم کنارشون مامان داشت با فر نایمامان ا زهیموندوسط  رفتم سمت م یفر یاستراحت کنم ول کمی

 اسیپسر خاله مه یریکبیاون سامان ا ـــــــشیزدم  ا دیسرمو چرخوندم و اطرافو د زدیحرف م گیچند نفر د

رو مهرزاد  رمیبشر ! ...نگاه خ نیتو موهاش چقد حال بهم زنه ا کشهیو بعد هم دست م ندازهینگاه به ناخناش م یه

که رو به پاره شدنه به درک بابا به من  ششمیخندن ...نیم گنوینه دوتا نه ده تا دختر دورش کردن م یکیموند ماشاال 

 چه اصال ..
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 شهیچندش اور تر بود باناز گفت:م کینگاش کردم سامان بود اه از نزد ادیکنارم راه م یکی دمیدجام بلند شدم که  از

 ...دییباهاتون صحبت کنم ....با اخم گفتم:بفرما

 

 ۸۸قسمت

 نشستم اونم نشست رو به روم .. میکنار زیم رو

 یتلبخند زش هیبکنه..با  یمتوجه مابشه وفکر یکس ادینم دخوشمیزودتر بگ د؟فقطیداشت یکار دییخب بفرما_

 هویبود  دشیسوهان کش یو چشم من به ناخنا زدیراجب خودم بگم... اون حرف م خواستمیگفت:خب م

 گفت:حواستون هست ؟؟

 خانم خانما.. نیفرمودیها؟.. اها اها بله م_

 !؟ی:چــــــــــــــــــهوگفتی

 !نیگفتیخب م یچیامم .. ه_

 ...میما شدم و دوسدارم درکنار هم باشش فتهیمن واقعا ش گید نیهم_سامان

 بهتر نبود تو دستوبالت عاشق من بشه ؟... نیواقعا از ا ایخدا

.. از جام بلند شدم و رفتم طرف  دیموضوع رو تموم کن نیا نجایهم ادیاقا سامان من از شما اصال خوشم نم نیبب_

 دادیقر م ومدویم یعشوه خرک ریواسه ام یچقد قر خشک شده تو کمرش داشتاا ه یفر نیرقص ماشاال ا ستیپ

 .. دمیرفتم سمتس و بازوشو کش

نا بود ز هیبود شب یک ارویخفه..اون _یاز من گفتن بود ...فر ااایوفتیبه اون کمرت استراحت بده خواهر ....پس م کمی_

 مرده ایزنه  دمیفهمبوداا اخرش ن یجوریرفتاراش  یمرده ول دمیفهم دمید افشویاولش فک کردم زنه ها  بعد ق ینی

رو  یمنم آب پاک زدینکبت  داشت زرم اسیبودپسر خاله مه امانس اروی.....با خنده گفتم:ماشاال حواسه جمع،همون 

 میخوش گزروند مویدیرقص میما صفا نداره ......تا نفس داشت یوسط که مجلس ب میاونو بر یخیرو دستش ب ختمیر

 یقر بدم واال اخرشبم کل کشهیبه تو چه عشقم م ــشیا دادیم لمیپوزخند تحو هیکه  دمیدیمهرزادو م ینگاها یگاه

 خونه .......................... میو خسته و کوفته برگشت مویعروس بوق بوق کرد نیپشته ماش
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***** 

مامانو  غیج هویبه درسمم برسم ...  یکمیسرم  ریخونه زنگ خورد مامان جواب داد من رفتم تو اتاقم  تا خ تلفن

 شده مامان ؟؟؟ یمن درس بخونم رفتم تو حال .....چ سیاصال قسمت ن دمیشن

 تو بغل مامان .. دمیپر غیشکرت ..با ج ایخدا شهیباورم نم ادیپس فردا م لوین رانیا گردهیداره بر م دیسع_مامان

 یییچقد خوشحالم واااا یخدا مرس یا ادیم دیآخ جوووون سع_

هم شوخو باحاله با  یلیخ میباهم جور یلیساله رفته کانادا من عاشقشم خ7 کهیسالشه و نزد۳۰منه  ییدا دیسع

 ..... کنمیصداش م  دیمن سع یول مهییدا نکهیا

دو  بیالمصب عج یییانداختم چه هوا رونیبه ب یدرس از پنجره نگاه یکنم گوربابا کاریچ دونسمینم یخوشحال از

 نفرساا..

 ... یبه فر دمیکه دستم بود زنگ میگوش اتیداختم و با همون بلوزو شلوار رفتم تو حشال رو سرم ان هی

 خبر خوب  هی یــــــــــــــــــــیالو فر_

 برات خواستگار اومده ؟؟ شده؟نکنهیسالمت کوبزغاله ؟چ_یفر

 زهر مار بابا مسخره درست حدس بزن .._

 ؟ یشد ینکنه تو عاشق کس_یفر

 ...ادیعشقمم داره م ادیداره م دیباهم ببره ..سع اتتویمرده شور خودتوحدس_

 

 ۸۹قسمت

 خوشحال شدم دختر ... یلی؟خـــــــ یگیراست م یلین یوا_یفر

 ؟ یندار ی...کار غویج غیقربونت خب حاال گوشم کرشد ج_
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  یبا یریکبینه ا_یفر

 ...سالم مبارک باشه .. یبا_

ا ت شهیمثله هم ناشمیتنش بود آست یجذب و شلوار کرم رنگ یسرمه ا راهنیپ دمیسمت صدا مهرزادو د برگشتم

 مبارک باشه؟!! یکرده بود باال..جواب دادم :سالم چ

 ..گمیکه من ازش متنفر بودم گفت:هه.. اومدن عشقــــــــت روم یپوزخند با

 .. ممنونیگیآهاان اونو م_

کارس  نی.. من حس عشقو تجربه نکردم ...نگو خانم ایگیبا حرص گفت:واقعا برات متاسفم چه راحت دروغ م مهرزاد

خخخخخ واقعا فک کرده منظورم اون  گفتیحرفاشو با حرص م نی...همه ا وفتهیداره از اومدن عشقش داره پس م

 خداا.. ی..وا دیسع ینیعشق  بوده ؟؟

 استاد.. یحرص نخور برات ضرر داره آقا ادمیفکر کن ...ز یلبخند گفتم:هرطور راحت با

گفتم:خب  یسرکارخانمو باور کرده بودم ...با لبخند پتوپهن یایبند یچه راحت خال سوزمیم نیاز ا_هرزادم

 خاموشت کنه ... ادیب یزنگ بزنم آتش نشان یخواینسوز..اصال م

صداش  رفتیگفت:الزم نکرده ...رفت داخل ساختمون همونطور که م ضیهاپو شده بودم با غ یکه حساب مهرزاد

 برسون .. دجووونتیمنو به سع بلندشد:سالم

محـــــــاله محـــــــاله..منم رفتم سمت خونه  یهمه خوش بخت نیبه اندازه عرض شونه باز بود منو ا شمین

.... 

** 

 یشککالج م فویبا ک یو شال مشک یشلوار لوله مشک یشمیمانتو سبز  هی میرفتن به فرودگاه حاضر بود یبرا همه

هم قرار  ی..فر رونیب ختمیموج دار از دوطرف شالم ر یجلوموهمونجور هیبود موها تیال شممیآرا کردیکامل م پمویت

اسانسور تو طبقه ما متوقف شد و مهرزادو  سادمیبابا وا انمنتظرمام یرفتم دم در واحدمون  کنار فر ادیبود باهامون ب

 ... مهییدا دیاد گفته که سعبه مهرز  باجونیاه البد تا االن فر رونیجون از اسانسور اومدن ب بایفر
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 ؟؟؟ گیفرودگاه د دیریم دیدار یشد یجان عال یلین _جون  بایفر

که  یفر مهییدا دیسع دهی...پ هنوز نفهم دنیبه خودشون رس دیمن جواب داد:بعله خب بخاطر اقا سع یجا مهرزاد

خب با اخم نگاش کردم که دهنشوجمع  رمیاالن لو م یرو آب بخند یخنده ..ا ریبود زد ز اطیتو ح هیقض انیدر جر

 ..هول گفتم:کردیجونم با تعجب به ماها نگاه م بایکرد.. فر

جان  یلیانگشتر مامانت خونه ما جامونده بود ن نیگفت:ا فشویک یدست کرد تو باجونیفرودگاه...فر میریم گید بله

 بده.. ابهشیب

 مامان من کال حواس پرته دستتون دردنکنه .. نیا گشتایچقد دنبالش م "عه _

** 

 ... دنیاونو تو آغوش کش نیامیتو بغلش  به نوبت مامان بابا  بن دمیپر دیسع دنید با

 !وونهید یبن نیخدا بهتون صبر بده از دست ا  گمیم کیدست دادو گفت:تبر اسیبا مه یبه گرم دیسع

 دخان؟یسع میداشت_یبن

 

 ۹۰قسمت

 کنم .... می! بگوتا تقد؟یخوایم یچه مدل میهنوزم دار میاره داشت_دیسع

 ... یروتو برم هِ  یا_یبن

 ... کهیکوچ یبزار پاش برسه بعد منو بفروش آبج_یخان ..بن ینکنابن تیمنو اذ دیسع ییخنده گفتم:دا با

 جون .. ییتورو جا گزاشتم شرمنده دا  یسوغات یلین یراست یخودم برم من وا هیلیآ قربون ن_دیسع

ند بلند بل دینداره ..سع یرادیا یکن تیاذ دویسع یکمی نیامیبن نمیبیم کنمیامممم ...خب... خب  حاال که فک م_

 !ت؟؟ییفرودگاه استقبال دا یاومد یپاشد یآدم فروش پ فقط بخاطر سوغات ی:ادگفتیخند

 .. اورم فیتشر یاسالم هنیم جهت بازگشت پر شکوهتون به کیتبر نینیشما و همچ نیپ ن پ بخاطر قدوم نازن_
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 یخانم شما چقد کم حرفه!!..زودتر از بن اسیمه نیکه ا یگفت:وا نیامیخنده رو به بن دبایخنده ..سع ریزدن ز همه

 یدونینم میما هم اول گول ظاهرشو خورد دهیکم کم خودشو نشون م هینجوریجان اولش ا ییجواب دادم : نه بابا دا

شوورت  نیگفتم:زن داداش دستم به دامنت ا اسیمه تحمله ور شد طرفم رفتم پش ی... بن هیچه ماره خوش خطوخال

با خنده گفت :که من ماره خوش خطو خالم اره ؟؟....خودمو زدم به اون راه جواب  اسمیمنو بکشه ...مه خوادیم

 دیگیم یدوساعته چ گید میبر دیایمامان اومد طرفمون گفت:بابا ب دنی؟واااا.....همه خند هیچ ؟ماری؟ک یدادم:چ

 استراحت کنه....... دیخستس با دمیسع

 طرف خونه ..... میراه افتاد یهمگ

 ....... میگرفته بودم اول از همه وارد شد دویتو منم که دسته سع میدر ساختمونو باز کرد و ماهم رفت بابا

*** 

چند دست لباس ناز  هیو  کیخفن و ش یلیست خ مین هیبرامون اورده  یهمه سوغات نیخودم برم که ا ییدا قربون

جونو اقاجون امشب  زیحرف نداره ...عز قشیمن اورده بود المصب اونقد اونور دوست دختر داشته سل یدخترونه برا

.. دوتا  رهیشازده پسرشه م نیقربون صدقه ا یهجون  زی...عز دنیرس ریخونه مااونا چون خونشون شماله د دنیرس

 ...اومدن نایا اسیخانواده مه رونیب ایب یلی.. مامان ظاهر شدجلوم :نرونیب دیمنو از افکارم کش تقه به در اتاق خورد و

هم انداختم و رفتم  یشال مشک هیاسپرت بود  دمیداشت پوش دیکه کناراش سه تا خط سف  یشلوار مشک کویتون

از  شهیچرا هم نیا دونمیسالمش سرمو چرخوندم من نم یمهرزاد توشون نبود با صدا دمید اسوی...خانواده مه رونیب

نگاه به سرتا پام  هیکار داره انگار .. جواب سالمشو دادم .. نیعالقه به ا یلیخ کنهیو سالم م ارهیپشته من سر در م

جفت پا برم تو طحالش  گهیم طونهیانداخت با اون پوزخند حرص درارش گفت :اقوام فوت کردن ؟؟؟ ..پسره چلغوز ش

 یشکم نهیبدو برو عوضش کن.. عشقت بب یدیچرا پوش یهم باکالسه دوباره گفت: مشک یلیزدم  خ یمشک پی!.. ت

 برو رنگ شاد بپوش براش.. رهیگیمدلش  یدیپوش

 

 ۹1قسمت
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 ایتازگ گفتیم اسیبا من داره ؟!البته اونجورکه مه یچه نسبت دیسع دهیهنوز نفهم ینی نیچقد خنگه ا ایخدا یوا

بهت  یلیخ یمشک گهیم شهیهم دیلبخند دندون نمازدم گفتم:نه سع هیشرکتشه ... رهیدرگ شیو هم سیخونه ن ادیز

 حرص خوردن حضرت اقا رو بدونم؟ لیدل تونمی...م ادیم

 یچرا ول دونمی.. نم خوردمیخودم حرص م یجز دروغ اون روزت نداره بخاطر زود باور یلیمطمئن باش دل _مهرزاد

 ... خوردیم زدوحرصیحرف م ینجوریا یوقت کردمیم فیک

 تگفیبهت م ی:مهرزاد چدیابروشو داد باال پرس هی دکنارمیپر عینفره لم داد ...مامان سر هیرد شد و رو مبل  ازکنارم

 ؟؟

 اسیشدم و بعده سالم کردن به همه کناره مه میج عیداره بگه ؟؟راجب دارسو دانشگاه بود سر یچ یچیه_

پر چونه مهرزادم که با پوزخند مسخرش  گنیمردا اونوقت به ما خانما م نیدارن ا یقو هینشستم.....ماشاال چه فکا

فت جون گ بایو ساکت شدن .. فر دیته کش یپناه یو اقاجونو اقا یمنو بن یبابا ی... کم کم حرفا کردینگام م یگاه

 د؟؟یکردیم کاریشما اونور چ دی:خب اقا سع

ادامه داد: بعله عمران خوندم و  دیجون ...سع بایجواب داد :داداشم مهندسه عمرانه فر دیسع یابه ج مامان

نگاه مهرزادو خوب حس  ینی....سنگ میهم ساختم خداروشکر راض یخوب یزندگ کردمیاونجاشرکت زدم کار م

باشم ..  الیخیب دیبا یول مهیید دایسع دهیخنده دار شده فهم یلیحتما خ نمیبب افشویچقد دوست داشتم ق کردمیم

 ... گیمنه د هیینشستم گفتم:دا دیبلند شدم و کناره سع یعاد یلی.... خ شترهیمزش ب ینجوریا

 ..... دیهم هیو خواهرزاده واقعا از لحاظ چهره شب ییجون بالبخند گفت: شما دا بایفر

 نیبه ا یاز همه چ شیب دیسع یآب یچشم ها گنویهمه م نویا میهم هیشب یلیخ دیجون موافقم منو سع بایفر با

داشت و موهاش هم  یمتوسط یمن بود لب ها ینیو بزرگ تر از ب دهیکش یکم دیسع  ینی..ب زدیشباهت دامن م

فک  ایلیخ میرفتیم رونیباهم ب یوقت بود رانی..اون موقع ها که ا یمشک یمن باابروها نهیحالت دار درست ع یمشک

 ....میخواهر برادر کردنیم

موندن  دقصدتونیحاال آقا سع دیبه هم شباهت دار یلیکردوگفت:اره واقعا خ دییهمسرشو تأ یحرف ها  یپناه یاقا

ب باز .. ل کردمیبده نگاه م خواستیم یپناه یکه آقا یجواب یبرا دی....منتظر به دهن سعدیبرگرد دیخوایم ای هیدائم

دم  دستامو بر د،جفتیحرف اونم از دهن سع نیا دنیباشن بمونم یدائم خوامیکرد و با لبخند جذابش رولبش گفت: م
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 یقهقه ا دیبوسه محکم نشوندم رو لپش  سع هیگرفتم و بغلش کردم و  دویگردن سع دمیباال و داد زدم هوورااا و پر

جون برق اشکو  زیمامان و عز یو تو چشا دنیخندی! ...همه میلـــــــــــــین یشیزد و گفت تو اصال بزرگ نم

 ..هیو مطمئن بودم از خوشحال دمیدیم

 

 ۹2قسمت

 زول مهییدا یدیسر تخته بشورنت حاال که فهم ـــــشیرو مهرزاد ثابت موند با لبخند زول زده بودبهم ...ا چشمم

به بدن  میکه زد یدادمورومو برگردوندم ..... بعدشامه مفصل لیخودشو بهش تحو یاز همون پوزخندا یکی.. یزنیم

ه گرم دوخانواد یزده بودم و به خدا فظ هیتک وارینه به دیپاشدن که زحمتو کم کنن .. دست به س نایخانواده مهرزاد ا

ت اشتباه برداش یچرا گزاشت تهییدا دیکه سع ی:چرا نگفت دمیزمزمه وار مهرزادو شن یگوشم صدا ری...ز کردمینگاه م

 کنم ؟!

ورو اشتباه ت یبرداشت ها تیکه نگاهم به رو به رو بود جوابشو دادم :من مسئول یبخورم همونجور یتکون نکهیا بدون

 به عهده ندارم..

 ؟یحرصم بد یچرا دوسدار_مهرزاد

 چون دوست دارم .. گید یخودت جواب خودتو داد_

 رفتارکن دختر.. نیسنگ کمی ااایحاال الزم نبودانقد راحت ابراز عالقه کن_مهرزاد

خول  ؟ یزد یزیبابا؟چ یگیم یبه خودش گرفته بود گفتم: چ طنتیاه کردم چشاش رنگ شتعجب تو صورتش نگ با

 رفت؟! یشد

 دوست دارم .. یوا خودت به من گفت_مهرزاد

 من نگفتم دوسِت دارم من گفتم دوست دارم ..._

 ..یگرفتارم شد دمیفهم یداد یسوت گیخب حاال د_مهرزاد

 بشم.. یقشنگ تره تا گرفتار جنابعال میزندگ رمیمن وبا بگ_
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 .. دمایفهم یول ریشبت بخ گیکردو گفت:خب د یا مهرزادخنده

 و؟؟یچ_

 "گید یکه عاشقم_مهرزاد

ود شده ب یبرام عاد دیشا شدمینم یچرا مث قبلنا ازش کفر دونمیسمت در و رفت ......نم دییجوابشو بدم دو خواستم

 .. لشیدل نهیرفتاراش اره هم

** 

 هشت صبح تقاص کدوم گناهه منه ؟! یکالسا نیدانشگاه ؟!ا امیهشت صبح ب دیکردم با یا من چه گناهخد یا

 !؟یکنیلب غرغر م ریز یچ_یفر

 به توجواب پس بدم ؟ دیبا کنمیم ازیخودم رازون یدارم با خدا_

د به ز یننه فک کنم قبل کالس چند نفرو کشته ..فر ایحرفش فرهود وارد کالس شد  نینه راحت باش ...بعده ا_یفر

 نگا.. افشوی؟ق یکرد کاریبدبخت چ نیبا ا نیبب یلین گمایپهلوم:م

 بود ... ینجوریا شهیهم نیچرت نگوبابا ا_

 ی...آخنییسرشو انداخت پا دیتو چهرش د شدیرو م ینگاش کردم ناراحت یفرهود متوجه من شد منم همونجور نگاه

اون خودمو بد بخت کنم .... کالسه دوساعته  یبخاطر خوشحال تونسمینم کردمیم کاریوداا خب من چچقد ناراحت ب

 .... رونیساعته تمومش کرد و از کالس رفت ب هیرو 

 !گیجون طرف از دست رفته د یلین_یفر

 ! گیشو د الیخیب یبه جهنم فر_

 منو بخور بزار گوشه معدت ... ایحاال ب_یفر

 ... کنمیهفت هشت لقمه چپت م یلقمه که نه ول هیاتفاقا گرسنمم هست _

 ؟؟ یدیم یچ رویبا اخم گفت:اونموقع جواب ام یفر
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 خره... کنهیتازه ازم تشکرم م کنمیم فیدختر خوب و خانم خوشگل موشگل براش رد هینداره که  یکار_

 ؟؟یلین یگفت یزیچ_یفر

 هااهواهم سرد شده  گمیهوووم؟؟جان؟؟آره م_

 

 ۹۳قسمت

 خجالت بکش ... کمی_یفر

 .... ادینم رمیخوبش گ یبکشم ول خوامیم_

 ؟! یلین یشیآدم م یتو ک_یفر

 با خدا ... شیبق کنمیحاال من تالشمو م_

 .. یخولم کرد یلین یوا_یفر

 .. یبود_

..بهش .. کنمیچالت م نجاهمیهم کنمیخفت م یزر بزن یبخوا ریجانه ام یلیدستشو گزاشت رو دهنم گفت:ن دیپر هوی

 اشاره کردم که دسشو برداره اونم برداشت ...

 ها ؟؟ یبد یخواسیم ینفله ..جواب خاطر خواهامو چ ی..خفم کرد یهِ یبترک یا_

 جواب اونا با من ... _یفر

 شکم ما صداش گوشه فلکو کر کرده ... نیا میبخور یزیچ هی میپاشو پاشو بر_

******** 

 مهم باشه؟! دبرامی....اصال چرا  با دمشینشده هشت نه روزه ند لیهفته کالسمون با مهرزاد تشک نیا
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 گهنیج قیرف یناسالمت ادی!اره حتما م؟ینی ادیمهرزادم م میترکونیبگزره م یچه خوش کهینزد یفر یجون عروس آخ

کرده ازهفت  یما هم انگار نه انگارکه عروس داداش نی......ا لیگور نیبابا باز که من فکرم رفت سمت ا یها ...ا رهیام

 فرزانس نیا ریتقص ده،همشمیدردش امونمو بر یبه مچ پام وا دمیدست کش هی... نجاپالسنیروز هفته هشت روزشوا

پدر مارو  قشیسخت پسند ... خوده کج سل گیبعد به من م میدیتو پاساژا چرخ شیعروس یدایخر یانقد که برا

ه بودم ک حالی..خدا ازت نگزره دختر ...انقد خسته و ب سیسازگار ن اتمیبا روح گهیم یگیبهش م یزیدراورد تا هم چ

 شام خوابم برد .... زقبل ا

**** 

 که کجاس ؟! یسرکالس؟؟اصال خبرشو دار ادیامروز مهرزاد م یفر_

 !؟یریگیم ..اونوقت آمارشو از منیشونیدربندشما همسا یریکه برات مهمه...شما باهاش م نمیبیم_یفر

 ریگفت:خب حاال قهر نکن ام دویخند ی!فرینوعه موجود نیتر شعوری؟تو ب هیچ یدونیحرفه مفت نزن اصال م_

 کالس.. ادیاصفهان فک کنم امروز ب نارتویسم هیرفته  گفتیم

 آهان حله ..._

 شد خوشحال بودم که اومده........ درباز

کرد به جز من.. به  کیبا سوسک و مورچه کالس هم سالم عل سمیاز کالس گزشت !انگار من تو کالس ن یساعت مین

به منم احترام  دیبا یول سمیمن محتاج توجهش ن ریمهرزادبهت توجه کنه ! هه نخ یدوسدار ؟چرایلیدرک.. تو چته ن

ون ابتبلندش منو بخودم اورد ...خانمه رساام اگر خو یا...صد رهی...بره بم میهم هس هیهمسا لویفام یناسالمت زاشتیم

نم خو زدنی...کارد م دنی.. کل کالس خندگمینم ییمنم که الال سیخواب ن یکالس که جا دیموندیخب خونه م ومدیم

کالس  ادیتحملشو نداشتم رفتم سمته درکالسو گفتم:من خوابم نم گیاز جام بلندشدم کولمو برداشتم د ومدیدر نم

..من  دمیاومدم و درو محکم کوب رونیاستــــــــــاد!از کالس ب یحوصله سر بره روز خوش آقا یلیخ رامشما ب

 تیهمه عصبان نیکجا با ا واشیخانم  یگرفت گفت:او رادجلومویه هوی اطینشونت بدم ....تو ح یخواب هیخوابم ؟آره؟

 ؟چته؟!

 

 ۹۴قسمت
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 اعصابم خره ..._

 ... گیبگود شدهیخنده گفت:خب چ ریزد ز رادیه

 بحثم شده .. نیاستاد جوونه راست نیبا ا_

  رادیکه ه ی..رفتم تو فکر ...با بکشن هیباحاله اخالقو رفتاراش .... با پوزخند گفتم :آره عااال یلیاون که خ_رادیه

 اومده تو سرت یبابا و گفت:باز چه فکرشوم دیلبخند نشست رو لبام...ابروهاش پر هیجلوصورتم زدبخودم اومدمو . 

 یکه بو ختیریدرختا م ریز یداشت کود رو نگیکنار پارک  هک یم تو چشم شدم باهاش  به باغبوننکنه ..... چش

 گرد شد گفت:نه .... رادیه یهم داشت اشاره کردم .... چشا یفاجعه ا

 آره ..._

 .... رهیمیم اروی الیخیب یلینه ... ن_رادیه

 ؟! باشه  شیدوم نیمرده که ا یوانیکودح یتا حاال از بو یک_

 .. یکرده بود چارمیب ؟یدیکشینقشه م ینجوریمنه بدبختم هم یبرا_رادیه

که س راداندازهیه ی..... چشا یاز اونا رو جور کن یگون هیبرام  یتونی..حاال م قایتکون دادم با لبخند گفتم:آره دق سرمو

 !؟یگون هی!؟یشد ...با دادگفت: چــــــ یتومن۵۰

 بوش وحشتناک باشه هاا... خوامیباز شد ادامه دادم :فقط م شمیتوسرت... ن یبابا چخبرته صداتو انداخت سیه_

 ... ...... یکن یخوایم کاریبگو چ قیبرسه فقط دق چارهیباشه خدا به داد اون ب_رادیه

 به موال ... کتمیاوچ_

 خونه شدم.... یدادم ... راه حینقشمو کامل براش توض نکهیا بعده

 نقشه.. 2سراغ فاز میکرد خبر بده بهم تا برجور  رادکودویه یشد وقت قرار

 یمرغا ارمیبه سرت ب ییبال هیاستاد  یآقا یرو نشناخت یلی... ن ؟یریگی؟ حال منو م یکنیم تیمنو توکالس خ حاال

 بزنن .... یهوا به حالت بندر
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 جواب دادم .. دمید رادویو شماره ه یرو گوش دمیبلندشد پر میزنگ گوش ی****** صدا

 ؟ یزونیم ؟یرشد ؟روبهیدماغت چاقه ؟روبه راه یالـــــو سالم خوب_

 دختر ...محموله حاضره ... رینفس بگ هی یسالم خوبم تو خوب_رادیه

 ... ولیبابا ا ززی؟؟دمت ج یگیراست م_

 ... نگیتو پارک مشیدم درتون که بزار امینوش جون م_رادیه

 بوش چجوراس؟؟ نمیفقط بب ایباوشه ب_

 تخت فاجعه .... لتایخ_رادیه

 نکیبا ا دمیپارچه کش هیو روش  نگیگوشه پارک میرو گزاشت یگون یواشکیو کامال  رادی.... با کمک ه ی..با ایب ولیا_

 یطونیحالت تهوع گرفته بودم ... دوباره رفتم تو فکر نقشم و لبخندش یبود ول دهیرس مینیکم بوش به ب یلیخ

 نشست رو لبم ....

 

 ۹۵قسمت

... طبق نقشه ..  رونیدانشگاه تند تند حاضر شدم و بدون صبحونه از در خونه اومدم ب رهیامروز مهرزادم م دونسمیم

 رادیه یبودن برا سادهیوا نشیکه کنار ماش دمید شناختمیاز دوستاشو که نم یکیرادویباز کردم و ه نگویدره پارک

م بزنگول رادیبه ه نییپا ادیمهرزاد م یقرار بود وقن  دمش میقا  نگیگوشه پارک هیدست تکون دادمو خودمم رفتم 

ه شمار نشیسمت ماش رفتیداشت  م دمیمهرزادو د رونیشده بودم اوردم ب میکه پشتش قا ینی.....سرمو از کنار ماش

 دباهاش حرف ز کمیو  دیموقع سر رس رادبهیباز کرد که دوسته ه نشویگرفتم و خبر دادم ... مهرزاد دره ماش رادویه

 گمی..من م ولیقفل نکرد ا یبست ول نویخدا....در ماش یا شهیخراب م یقفل نکنه وگرن همه چ نویخداکنه در ماش

و  دمیمامانو که صبح زودکش رفته بودم پوش ییظرفشو یدر .. دستکشا رونهیرفتن  ب رادیخنگه هااا با دوسته ه نیا

هارو از کود پر کردم حس کردم  یصندل ریو ز کردم نوبازیدر عقب ماش نشیرو کشون کشون بردم طرف ماش یگون

هارو هم پر از کود  یپشت صندل بیج یجلو و تو یصندل ریافتضاحه  ز یلـــــــیننه بوش خ اینفسم گرفته 

 نیخخخخخ حاال ازا ادیکردم به چشم ن یجاساز یکردم و جور یخال نشیرو تو ماش یگون شتریکردم ..... نصف ب
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تم و گونه رو برداش ختمینر نینشد و زم یاستاد.. خداروشکر کثافط کار یلذت ببر اقا نتیماشداخل  زیدل انگ یفضا

رف و رفت ط نگیباز اومد تو پارک شیاس دادم کارم تموم شده دو دقه بعد مهرزاد با ن رادیبه ه نیبرگشتم پشته ماش

از   رونیروشن کردو رفت ب نویکشه ماشیاونورو نگاه کرد معلوم بود داره بو م نوریپشتو ا کمیو نشست تو  نشیماش

 لتمکیسرو ه یاستاد حاال وقت یباز بود... اقا ششیکه اونقد ن گفتهیبراش جک م رادیفک کنم دوسته ه  نگیپارک

خودم  ی..دستکشا رو انداختم دور و برگشتم باال و لباسا ینکن تیمنو خ ی....تا تو باش یفهمیگرفت م یوانیبوکود ح

بهش گفتم افتادم و االن برگشتم لباس عوض  کردیدرصد بو گرفته بود مامان با تعجب نگام م دشده بودو  ص یخاک

 دانشگاه...... یبه سو شیکردم پ یعطرمو رو خودم خال شهیلباسامو عوض کردم ش عیکنم .. سر

ون داد بازش از دور برام دست تک شیبا ن یبه ساختمون دانشگاه فر دمیرد کردم و رس اطویح عیسر یلی****خ

 د؟؟چخبرا؟یسالم من چطورم شما چطور_کالسم کنارش بودن ..  یاز بچه ها گیچند تا د

 خودت ! نی...عمیما هم چطور ڪیعل_یفر

 چخبرااا _

 چخبرا چخبرا ؟؟؟ یگیم یه یهس یمنتظر خبر خاص_یفر

 نه بابا وااا خبر خاص کجا بود ...._

  ااداایسرکالس اقامون االن م میبر ایباشه پ ب_یفر

 ؟؟ شتریندادع تو دانشگاه فقط استادته نه ب ادیبهت _

 همه جاعشقشم .. ـــرمنینخ_یفر

 هوووع چه لوووس ...._

 

 ؟ دادیاقامون چه خوب درس م یدید یـــلین یوا_ی** فر۹6قسمت

..تو . ایجمله رو گفت نیربه که کالس تموم شده شوصون بار ا هی نیتو ا یفر یبه خودم گرفتم گفتم:وا هیگر حالت

خانم سرو کلش  وایش هوی.... اومد جوابمو بده که  یگفتیجمله رو در گوشم م نیهم نیدوساعت کالسم هر پنج دقه ع
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 دهیند ینجوریبود ا یعصبان یلیخ ـــــــــــزمید؟؟؟عزیدید نویکنار ما :بچه ها استاد راست دیشدو تمرک دایپ

 انیجر دهی!!اوه پس فهم مشیدیاومد ما ند یک نیا یوا نیینگرانشم ... ه یبودمش تا حاال  رفت تو ساختمون فن

 زنده مونده ... یفاجعه خخخ چجور یبا اون بو دیفهمی.....خرم اگر بود م نارویکودو ا

 وا خب به ما چه حاال ...؟؟_یفر

ها  یوهم رفت سمت دسش میبود مستق دهیگفت:فرزانه جون رنگش پر زدینمور بزور نگران م هیمثال  افشیکه ق دایش

 .... اوردیگالب به روتون داشت باال م یانگار

 ؟؟!! یمطمئن _یفر

سحر منتظرمه فعال ... پاشد  گیکه ..امم من برم د گمیبچه ها گفتن ... خب م زهیچ یعنی...  دمیاره بابا خودم د_وایش

 یکرده و بهم خوردن حاله اقا یشرویهم پ یدسشو یخانم تا تو وایزد.. بعلههه کاشف به عمل اومد ش میج عیو سر

اگر قرار بود دلم  ریخانم دلت سوخت براش!!؟!! نخـــ یلیشده !!.....ن ینجوریکود ا یبخاطربو نی!! دهیاستادو د

 باهاش !!..... کردمیرو نم نکارایبسوزه که ا

******** 

 یواقعا.. صدا زیاش دمش جازش تشکر کردم بخاطر کمک یو تلفن دمیحرفیم رادیرو قطع کردم و داشتم با ه یگوش

 ...اومدم مادره منه ... کشهیکه م یافسانه ا یغایج نیمامان دوباره بلند شد من همش نگران حنجرشم با ا

 منتظرن ... نایخانم ا بای؟؟فر یکنیم کاریزهر مار دوساعته چ_مامان

بابا گفت:حاال خوبه دو طبقه فقط  دنیخند هویدی..بابا و سعیتر بوداا چقد خشن شد فیلط اتتیجان قبال روح یمام_

 ... کشتیم نجامارویباال وگرن مامانت ا میبر دیبا

جون نشستم و مشغول  بای!!...... رو مبل دو نفره کناره فر دیکنیراجب من بحث م دیسادیوا گید دیوفتیراه ب_مامان

 جونو بایهم اومده بودن فربا ما فاصله داشت  ابونیکه خونشون فقط دوتا خ یبن اسویشدم مه ارمیپوس کندن خ

سال اونور اب  نینبوداا به هر حال چند زاایچ نیا هلا اسیمادره مه نیبه راه بود ا بتشونیمامان ماشاال بساط غ

بنده خدارو از راه به در کرده ...  ییجورایبا مامان من دم خور شده مامان اوردتش تو خط و  یاز وقت یکرده ول یزندگ

 یهم ه یاسوبنیباال مه رفتیخندشون م یصدا یگاه گفتنویم شونیجوون یاز خاطرات و خبط ها یپناه یبابا و اقا
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 لهیاستاده گور هیاقا گرفتیرو م یوحاله بن زاشتیسر به سرشون م یه دیسع ییدلو قلوه دادن بودن و دا درحال

 .. گید کردیم یرنگش اس باز یحتما داشت با دوست دخترا رفتیور م شیبا گوش رغضبمیم

 

 ۹7 قسمت

...  دادمیگوش م دیسع یبه حرفا نداختمیتو دهنم م یکی یکیکه پوست کنده بودمو خورد کردمو  یاریبابا خ الیخیب

جون  بایفر هوی!...تا اومدم جواب بدم ؟یجان امروز کجا افتاده  بود یــــلیمامان توجهمو جلب کرد:ن یهوصدای

که نشد  تیزیحواست کجا بود دختر چ ؟خبیلین یفتادا ییـــــیهم به ما نگاه کردن :واا هیبلند داد زد که بق

جونومامان جواب  بایمهرزادم که با پوزخندزول زده بود روبه فر کردمیانداختم داشتن نگام م هینگاه به بق هی؟!....

 نشد .. یزیخورد ..نه خداروشکر چ چیپام پ گیافتادم د ابونیدادم:خب تو خ

 ختعینر نیرو زم یزی؟چیوفتادین ییتو با غچه جا یمطمئن یــــلیبلندش گفت:وااا ن یبا همون تن صدا مانما

 بود؟!...

 !!... دادیما گوش م یو با دقت به حرفا یگزاشته بود کنار شوینگاه به مهرزاد انداختم که حاال گوش هیننه ... ای نییییه

 ... الیخیب یبه افتادن من دار کاری... حا..حاال ولش کن مامان چگمیم_

 سبد لباس شدمیداشتم خفه م یلیاصال ن دادیم یوانیگند کود ح ی!لباسات بودم؟یچرا پرس یدونیآخه م _مامان

 دیوبکیجونم م بایفر ومدیتو گلوم از سرفه داشت جونم در م دیپر اریخ شدیچ دونمیچرکا کال بو گرفته بود ... نم

 کمرموجابه جا کرد .... یهاهم داشتاا فک کنم دوسه تا مهره  ینیپشتم ماشاال چه دست سنگ

...خدا  کردیم گامیکرده بود ن زیانداختم چشاشو ر یبه مهرزاد نگاه یچشم ریلو رفتم ..ز یمجلس کویش یلیخ

 بگزرونه ریخودش به خ

*** 

 گید میما ام راحت ادینورنمیا یاخه خلوته کس مینیشیم نجایوقتا ا شتریب مکتایاز ن یکیرو  میلم داد یفر با

 خوش گذشت؟ شبید_ی....فر

 اوف چجورم!_
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 ؟یگیم یجد ای یکنیمسخره م یلین یبترک_یفر

 !؟یکنیم یخودت چه فکر_

 رموهسیعصبان یلیسمت ما معلومه خ ادیاونجارو نگا کن مهرزاد داره م  یباال اورد یدوباره چه گند یلین گمایم_یفر

 یشیبودگفتم:فرما سادهیحاال جلوم وا گیسمت ما.. د ومدیبود م یعصبان یمهرزادکه انگار گفتیچرخوندم راست م

 ن؟؟یبود استــــــاد راست

 ها؟ یکرد یغلط نیهمچ یچ یبرا_مهرزاد

 ؟یگیم یچ ؟یچه غلط_

 ...ی!بدبختم کرد یزد نمیکه به ماش یاون گند "کود هیقض_مهرزاد

 یباق یپنهون کار یبرا ییجا گیحرفا رو نداره !..د نیذره کود که ا هی شدهیانگار چ یبدبختم کرد گهیم نیهمچ

 نیا شدم؟؟به تیکه چقد خ یفکر کرد نیحواست به من بود؟به ا یکرد تینمونده گفتم:اونموقع که منو تو کالس خ

 من رفت؟فکر هیچقدابرو یکرد ؟فکریحرفم: توچ دوسطی..پریفکرکرد نیشدم ؟؟به ا کیکه چقد کوچ یفکر کرد

از  که ممکنه حالم یجلوش..فکر کرد دادمیشرکتا قرار داشتمو بو گوسفند م نیاز بهتر یکیعامل  ریکه با مد یردک

 !شم؟یم ریچقد تحق دادمیکه م ییبو نیباا گرانید یجلو یگند بهم بخوره؟! فکر کرد یاون همه بو

 

 ۹۸قسمت

ناراحت شدم... بدون   نباریچرا ا دونمینم یول شمینه ناراحت م شکمینه خجالت م یکردن کس تیوقت از اذ چیه

 یدنبالم اومد ..هر چ کردیمونگوال به ما دوتا نگاه م نیمدت ع نیهم که ا یاز کنارش رد شدم و رفتم فر یحرف چیه

 کردم ... فیبراش  تعر هداد تا خالص ریجوابشو ندادم اخرشم انقد گ شدهیچ دیهم پرس

 بود کارت! ینامرد یلیخ یلین_یفر

 ؟ ی؟کاره اون بد نبود ؟؟کار من بود ؟توام طرف اون یچ ینی_
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که  یکن یتالف یبهت بر گهیم یزیچ هی یهر استاد سیقرار ن گهیم یزیچ هیاون استاده  یکاره اونم بد بود ول_یفر

 واقعا !.. دونمینم یثابت کن یخواسیرو م یچ یلیبچگانه بود ن یلیکارت خ

 خوردم؟ کری؟غلط کردم؟ش دیخش؟برم بگم بب یولم کن بابا حاال که چ_

 .. گمیم نویمن ا یکردیم یکار نیهمچ دیبگو؟!اصال نبا نارویبا اخم گفت:من گفتم برو ا یفر

 ... یراجبش حرف نزن گید شهیحاال که کردم ...م_

*** 

انتظار   کنمیخودش رفتار م نیمنم ع کنهیکه با مهرزاد داشتم اصال به بودو نبودم توجه نم ییدوهفته و کالسا نیا تو

تو  یبود بدجور نییو سرم پا رفتمیراه م ابونی...کناره خ کنمینم یکار نیچیداره برم بهش بگم غلط کردم منم هم

 نیماش ختیهمه فکراموبهم ر دجلوپامیسف ۳مزدا هی ترمزاتفاق انقد فکرمو مشغول کرده !! هیفکرم اصال چرا 

 ؟یگرفتیم رمیز یداشت یبودگفتم:بخاطر تالفنگاش به روبه رو  کمیخودشه مطمئنم .. رفتم عقب 

نگا  نیو داخل ماش ی...سوار شو کارت دارم ... با تعجب به صندلسمین یمن مثله جنابعال ریسمتم گفت:نخ برگشت

 باهات حرف بزنم .. خوامیندارم سوار شو م تیکردم دوباره گفت:نترس کار

 دهیهنوز بو م نیماش یدوهفته گزشته ول نکهیازجا کنده شدو حرکت کرد ... با ا نیباز کردم و نشستم ماش درجلورو

 ... دهیروز فرهود نشست  اونم گفت بوم یشده پر یبرام عاد گینه ؟؟منکه د دهیهنوز بو م_.. مهرزاد کمیالبته 

 ؟یداریبر نم نتویماش یکیخب چرا اون _

 من دستشه .. نیماش یکیفعال اون  هریوقت نکرده بره بگ رگاههیبابا تعم نیماش_مهرزاد

 بود؟ نیاهان حرفت هم_

 ؟یباهات قهر باشم اونوقت تو باهام قهر دیبا اخم نگام کرد گفت:من با مهرزاد

 مگ بچم قهر کنم ..قهر کجابود.._

 باهام حرف یکنیاما نگام نم اایشنویحرفامو م واریبه د یزنیزول م یکنیتو کالس نگام نم گیدروغ نگو د_مهرزاد

 .. یزنینم
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باحال شده بود لبخند زدم گفتم:خب  یلیخ کنهیپسر بچه ها بود که مامانشون باهاشون قهر م نیا نیحرفش ع لحن

 ... یکنیرفتار م ینجوریخودتم باهام ا

 ... یتو حق ندار یمن حق دارم ول_مهرزاد

 اونوقت چراا؟_

 مکردی... با دهن باز نگاش م یرفتار کن ینجوریندارم که ا بود تو هم گفت:چون من طاقت دهیکه اخماشو کش مهرزاد

 مونده بودم نگیتو لود

 

 ۹۹ قسمت

 توش!! رهیمگس م دیببن

 ها؟؟؟_

 ببند ... گمیدهنتو م_مهرزاد

 دیخودم با زنهیادمم که حرف نم نیاه ع ی؟وا ویگفت !!!طاقت نداره ؟طاقت چ یاالن چ نیچشم غره نثارش کردم ا هی

 ازش بپرسم ...

 ؟؟ یگفت یکه تو االن چ گمیم_

 توش... رهیگفتم ببند مگس م_مهرزاد

 .. گمیقبلشو م_

 .. یتو حق ندار یاهان گفتم من حق دارم ول_مهرزاد

 ؟؟ یگفت یچ نیخب بعده ا_

 نگفتم .. یزیچ گهیبعدش دهنت باز بود گفتم ببند د_مهرزاد
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 بابا .. الیخیپووف ب_

 هاا... دهیدست م تیابا بهم احساس مسئولبه من نگو ب_مهرزاد

 کرد .. یاهنگ هم پل هیخنده و سرعتشو برد باال و  ریحرص نگاش کردم ..بلند زد ز با

 م؟؟یریبپرسم کجا م شهیم_

 .. شهیکه رو لباش بود گفت:بله م یطونیلبخند ش مهرزادبا

 ... ارااااایمنو در ن یادا_

 دوسدارم  به تو چه .._مهرزاد

 ساله از تهران ...۵ نیبهش اشاره کردم گفتم:مهرزاد راستدست  با

 خاله بالت شعر بخونم ؟!_مهرزاد

 شد؟!... ینجوریخو ؟چشات چرا ا هیگرد شد ..دوباره خنده گفت:چ گید چشاشم

 نشه ... ینجوریا یخوایتو م یواال با حرفا_

 ینیریش میبخور یبستن هی میشو بر ادهی..حاال پ یشیباحال م یلیخ یکنیتعجب م زنمیحرفا م نیپس باز از ا_مهرزاد

 ..... یفروش یسمت بستن مییرفت یینگه داشت و دوتا نویکنون ... بعده حرفش ماش یاشت

** 

 یخاک بر سرت که تو اندازه نخودم شعور ندار یخودش اومد سراغت ا تهیچقد با شخص نیبب نطوریخب که ا_یفر

 ... یتا دلت بخواد شانس دار ی...ول

 ...ادیتا چشت در ب_

 ... یپوشیم یچ یبرا عروس یخفه بابا ... راست_یفر

 راه راه ... ژامهیبابامو با پ یراهنیپ ریز_
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 .. یپوشیم یمونگول جون چ گمیم ی!... جدادیبهت ب یلیاوهوم خوبه فک کنم خ_یفر

 .میپوشیاونو م شهیبا چشام ست م هیبرام اورده آب دیلباس سع هی_

 .. ااایکنیتور م رویام یچند تا از دوستا نمیبب ولیا_یفر

 راحت بابا خودم استادم ... التیخ_

 مارمولک ... یا_یفر

 ...میچه کن گید میدست پرورده ا_

ه بودم فقط شونمو پوشونده بود تنم کرد ناشمیرون بود..است نترازییپف داشتو تا پا کمی نهیس ریکه از ز موی* لباس آب

ه ب ظیغل یلیخ شممیرو موهام بود ارا یاب زیفر بود چندتا گل ر ناشییبود و باالش صافو پا ختهیموهام باز دورم ر

رنگ  یسانت1۰پاشنه یو پنکک و رژ گونه  کفشا یوشترژ لب گ یدود هیو سا ملیخط چشمو ر ومدیحساب نم

 .. دمیساپرت پوش یناموسیاز مسائل ب یریجلوگ یلباسمم پام بود البته برا

 میکت کردو حر نیتاالر ....نشستم تو ماش میمنتظرم بودن تا باهام بر اسیو مه یبن نییو رفتم پا دمیپوش مانتوشالمو

... 

 

 1۰۰قسمت

و  تیال شیبلند تنش بود با ارا یماکس یلباس مشک هی اسیمه رونیب میرفت مویلباسامونو عوض کرد اسیبا مه عیسر

 رنگ شدشم جمع کرده بود ناز شده بود در کل ... هیموها

ماشاال چقدم  رنیام یو دوستا لیخب .. فک کنم فکوفام شناسمیهم نم ارویلیخ شناسمیرو م ایلیچخبره ... خ اوه

 ی:ا... با لبخند گفتم نیامیبن شهیپ رمیمن م یلیگفت:ن اسی...مه یلین دنتی...خخخ خاک تو موخه پسر ند گرنیج

جوون بودن  یدانشگاه استادا یسمت برو بچه ها تمبودن منم رف ومدهیبرو ...عروسو داماد که هنوز ن لیشوهر ذل

 با ....با ولی؟ا یلین یگفت :خودت دیکش یسوت ششیبود با لبخند رفتم پ رادمیبودن ه امونمیاز هم کالس یلیخ
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پس حرف نباشه ... سرمو تکون  یداشتمخواهر ن نی...با اخم گفت: تو برام ع نمیکن ب شیگفتم چشاتو درو دمیخند

رفته بودم تو فضا  کردمیحال م یو من کل ومدیپسرم که داشت در م یهم کالسا ی... چشا دونمیدادمو گفتم م

 مویهمشون در حال بر اندازم بودن و گفت ردمدخترا رفتم کناره اونا سالم ک هیو بق یو هست وایچشمم خورد به ش

 ـــشیدهنشونو بستن ا یهست یکردن که با چشم غره ها فیازم تعر یلیخ یهست یچند تا از دوستا دمیخند

 دمیچرخیم مویهمو بغل کرد یدختره حسود .... با اومدن عروس دوماد ازشون جدا شدم و خودمو انداختم تو بغلم فر

پره اشک جفتمون  یعروس خانم چشا یگوشش گفتم مثله فرشته ها شد ریهمه دورمون جمع شده بودن ز بایتقر

ا از همه جد  مویدی... خند یلین گید اریاومد جلو رو به من گفت:بابا اشک خانم منو در ن ریام میکردیبود همو نگاه م

از  و بعد دنیمنم تازه رس یگرم بود مامان بابا ی....مجلس حساب ننیتا بش گاهشونیو اوناهم رفتن سمته جا میشد

وسط   ختنیر ریام یدور رقص همه مردا و دوستا نی... ااسیو مه یبن به عروس دوماد نشستن کناره کیسالم و تبر

که  ی.. فر رقصهیم یالمصب نگاه چجور میزدیو دست م میبود سادهیما دخترا دورشون وا دمیاونا مهرزادو د یقاط

  ردونهیم کویجفتشون ش دیرقصیفقط با مهرزاد م رمیام دمیو منم خند شکنارم بود با چشاش اشاره کرد به

 یخودم شدم ول یفرهود رو رهیرقص متوجه نگاه خ یوسطا  میشد شونیرو ماهم قاط ی..اهنگ بعد دنیرقصیم

 میبود مشام کناره ه یو مهرزاد برا ریو ام یبا رقص منو فر میها ..خودمونو خفه کرد هیریچه گ اوردمیمبارکم ن هیبرو

 هیهم  ریام یدستبند برا هی یفر یخونمون قبل از شام کادوشونودادنو رفتن.. برا ومدنیمامان و بابا چون خاله هام م

 یخواهر یهم بغلم کردگفت:مرس ی.. فریدیزحمت کش یلیدستت درد نکنه خ_ریبودم .... ام دهیعطر  کادوخر

و کادو هاشونهم  هیکنار رفتم تا بق ششونی.... از پ یبشخوشبخت  شاالیقربونت برم ا_...  یهس شهیکه هم یمرس

 بدن ..

 1۰1قسمت

وق بوق ب نیبه ا یبمونن چرا انقدبد بختم همه مزه عروس خوانیعروس نم نیبوق بوق پشته ماش یبرا اسیو مه یبن

 بعدشه یکردنا

 گید میبر ایب یلین_یبن

 عروس... نیدنبال ماش میخان من دوسدارم بر یبن_

اومد کناره ما مهرزاد  دمیحاال اشکال نداره..مهرزادو از دور د میبر ایشرکت خستس ب رهیصبح م نیامیبن_اسیمه

 بچه ها؟ شدهیچ_
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 .. نجاسیخونه.. مشکل ا میبر میخوایعروس ما م نیبره دنبال ماش خوادیم یلین_اسیمه

 خونه.. میریبعدش م هیکیکه  رمونیمس میمن بر نیبا ماش ایخب ب_مهرزاد

 رفتن بالبخند به مهرزاد گفتم:دستت درد نکنه اسیو مه ی.. بنامیم ولیا زیبهم گفتم:دمت ج دمیکوب دستامو

البد فک  کردنیبا حرص منو نگا م نایا یچشمم خورد به هست میدیخجالتمون نده..خند کنمیخواهش م_ مهرزاد

شدن و ماهم پشت  نشونیسوار ماش ریو ام یانگارمنم مثله خودشونم... فر کنمیدارم عشقشونو تور م کننیم

 کردو نشستم... بازبرام  نشویمهرزاد در ماش یباحال شده بود وقت یلیدخترا خ افهیقسرشون.. 

ا منم که ت رفتیبه اصرار من مهرزاد هنوز دنبالشون م یبوق بوق رفتن... ول یشدنو بعده کل الیخیراه ب یوسطا همه

 ..زدمیم غیبودموج رونیناف از پنجره ب

 ...گردمیبر م زنمیتو دور م یاین یلین_مهرزاد

 بفرما اومدم .. یدیم ریبابا چقد گ یا_

 ..خرمیبرات شوکوالت م زهیدخترخوب جا نیافر_مهرزاد

  گیبوق بزن د گمایبابا بزرگ..م یمرس_

 ..ناهاشیا میدیرس گید ایشینم الیخیب یبوقو نسوزون نیدختر تا ا_مهرزاد

رو بغل کردم ..دم گوشش  یمنم فر دست داد و ریمهرزاد با ام میشد ادهیشدن و ما هم پ ادهیپ ریو ام یفر

 ییایح یب یلیخ_یگفتم:حواست به امشب باشه ها..فر

 رونیگفتمو از بغلش اومدم ب نوی.. ادیشما دوتا الشخور عاشق خوش بخت بش شاالیگفتن نداشت ا دونمیخودم م_

 میبر گیخب بچه ها ما د_مهرزاد

 باال.. میبر دیایکجا ب_ریام

هم  یو فر دمیخند زی؟!... منم با حرف مهرزادر یچ میخونتون بگ میایب یگفت:نه بابا شب عروس دیخند مهرزاد

 حسه یلیهم رفت....گرمه خواب بودم خ یچشام توان باز موندنو نداشت و رو گید نی....تو ماشنییسرشو انداخت پا
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ما از خورد ا ی.. بازوم تکونیــــلین میدیپاشو رس یـــلین یـــلین دیچیپیتو گوشم م یکس یبود صدا یخوب

 ی.. بوسه گرمومدین ییصدا گیلب گفتم:بزار بخوابم تورو خدا .. د ریچشامو باز کنم ز تونسمینم یشدت خستگ

خانم  یلیبود منو ماچ کرد ..دوباره بازوم تکون خورد ن یبرق ازبدنم عبور کرد.. ک انی... انگار  جر میشونینشست رو پ

..تا دم دمشیدیچشام بود اما تار م یچشامو باز کردم صورت مهرزاد جلو یاب بزور السرجات بخو روب گیپاشو د

م به تخت گرمو نرم دمیکه رس دینکش یخواب بودم ..طول جهیواحدمون دستمو گرفته بود اخه چشام کامل باز نبود گ

.. 

 

 1۰2قسمت

اونجا نبود فقط اون بودو  یادکه کسبود منو ماچ کرد بجز مهرز یچشام باز شد  ک هوی میشونیرو پ دمیکش دستمو

 خواب دی..شاهیحرف نمیتورو ماچ کنه .. ا ادیداره مهرزاد ب یلیچه دل یلیشم .. اخه ن داریکه ب کردیداشت منو صدا م

 ...... دمی.. چشامو بستم دوباره خواب دونمی...نم دمید

*** 

 یبهت انرژ شبهیاون بوسه د یدارم امروز... البد برا یبه تنم دادم.. چقد انرژ یفنر از تو جام پاشدم .. کشو قوس نیع

استراحت کردم سرحالم... موهامو شونه کردم و  یتوهم بود االنم چون حساب هیکرده ... کدوم بوس اون همش  قیتزر

که  یاون تی.... ســــــــــــــــــالام اهل ب رونیاومدم ب قاز اتا دمویمرتب از باال بستم و بلوز شلوار پوش

داداش و زن داداش ما  نیبعلــــه ا دمیخنده رفتم جلوتر د ریشدهمه زدن ز داریاز خواب ب دیزنیبراش رگتونو م

 میخواس دیخونت شا نیدختره خوب دو دقه بش د؟خبیاورد فیگفتم: به صرف صبحونه تشر اسیرو به مه نجانیا

 تنهاتون بزارم .... ادیبا خنده گفت: اخه دلم نم اسی.....مه یمهمون میایب

 .... گیخورده د نیامیبن نیتنت به تن ا یروتو برم هِ یا_

حرفات  نیخونه خودشونه ... منم اخم کردم جواب دادم :دِ ننه هم نجایزشته ا یــلیگفت:ن یبا اخم ساختگ مامان

 دمید نهیگز نینو بهترکه مامان بهم رفت خفه شد ی... با چشم غره ا گیتلپ شن د نجایا انیباعث شده زرتو زرت ب

 صبحونتو بخور حسود خانم .. نیشخنده هاش گفت:ب نیب نیامیکه بن دنیخندیم زیر یبن اسویمه
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 یا میو بساط کباب راه بنداز نایا اسیباغه مه میناهار قراره بر نکهیو مثله ا میخورد یخنده و شوخ یرو باکل صبخونه

مهرزادو  جونو و بایبابا ..فر نیتو ماش دمیمامانو سع میبود نیامیبن نیتوماش اسیجوونم منم که عشقه کباب ...منو مه

 ... ومدنیهم باهم م یپناه یاقا

 نفله ... گیاز ما جلو زد اه گاز بده د نیبب گیپاتو بزار رو گاز د یبن_

همه  نیماش یها شهی....ش ریخانو دست کم نگ یبن گازمینکن دارم م غیج غیانقد ج یکه ن مایهواپ نهیماش_نیامیبن

 خانم .... یآبج کنمیکه مهرزاد بشنوه گفت سوسکشون م یجور نیامیبود بن نییپا

 میدیتارس دادنیگاز م ی..ه نیامیباش آق بن الیخ نیدر جواب گفت:به هم مهرزادم

بهشون  اسمیمنو مه زدنیچهار ساله تو سرو کله هم م یبچه ها نیمهرزاد ع نویامیمشغول کباب زدن بودن بن مردا

 ارنجشو فرو کرد تو پهلوم.. دی... سعمیدیخندیم

 .. یپهلو بودا سوراخش کرد یهوو_

 ...ها هیمهرزاده عجب لعبت نیخواهر ا گمیم ـــــــشیزنا نازک کرده بود باناز زنونه گفت:ا نیصداشو ع دکهیسع

 خنده گفتم:چشت گرفته ؟؟ با

 :اوف بدجورر..دیسع

 ...یشیمزاحممون م یکم کم دار گید زیشما فعال چشمت فقط دنبال خونه باشه نه چ_

 .. یلین ییپروو یلیخ_دیسع

 

 1۰۳قسمت

 .. گید رهیم شییحالل زاده به دا_

م بش یرتیها  امکانش هست غ کنهینگات م یلیمهرزاده خ نیا یلین ی... راس یاشاره کرد یفیبه نکته ظر_دیسع

فقط  رمی...نخدیکه خوشت اومد از حرف آقاسع نمیبیواشد ... م شمی.. ن نایحرفش رفت طرف مامان ا نی...بعد از ا
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با  دویبرگشتم سع میکن یباز ایب یلیــــ... نــــ نیبود هم دیتعجب کردم ... خندمم بخاطر لحن شوخ سع

 رفتم طرفش... زدیکه منو صدا م دمیدستش د یتو نتونهیبدم

 اضافه نکن .... ازیبه خودت امت یمن بردمت الک یزنیجر م یلیخ دیاه سع_

 همونه ... گمیمن م یچون من بزرگترم هرچ یزنیجر نزدم تو جر م رینخ_دیسع

 تو دستم چندتا ضربه بهش زدم ... باراکت

 تمامان نزاش یخوبه ؟.... اومدم جوابشو بدم صدا یتو برد میکنیفرض م یآخ چته بابا باشه اصالمثال تو برد_دیسع

گشنه  یگلوله از کنارم رد شد داد زدم :هو نیع دی..سع دیها زود باش وفتهیاز دهن م شهیناهار سرد م دیای:بچه ها ب

 ... فرهتو س یبزن رجهیش سیهست الزم ن یغذا به اندازه کاف

بابا ... مهرزاد سرشو  یشدم ا رهیبود خ اسیمهرزادو مه نیکه ب یخال یکنار بابا جا گرفت ...به جا دیسع دمیخند همه

برنجو  سی... نشستم کنارش ... د نیبش ایاشاره کرد گفت:ب یخال یلباش بود به جا یکه رو یاورد باال لبخند قشنگ

اشت با هم جلوم گز یپر از نوشابه ماستو ترش وانمویکرد و ل ابنصف بشقابمو پر از کب ختمیخودم ر یطرفم گرفت برا

هاا.... به به  هیحس خوب یلیچقد مهربونه خ یخوده خدا ....ول ایانقد جنتلمن شد  وهیچرا  نیا کردمیتعجب نگاش م

 کنم کاختالط کنم با خودم ؟!... اخه حرفات مشکوکه ف تونمیبابا من دو کلمه نم ی؟..ا هیحس خوب یجون چ یلین

 یلی.... خخخخ من؟نگمایخان محترموم لیگور نیهم یاستاد شد یاقا نیا فتهیش اتیهم کالس نیع

 ....فته؟عمـــــــــــرأیرسام؟ش

روبه  بودن..هوا که نندهیب یپناه یکردن فقط بابا و اقا یجونم باز بایمامان و فر یحت میکرد یاب باز یاز ناهار کل بعد

 یخونه ... چقد خوش گذشت چقد مهرزاد هوامو داشت چقد...چقد چ میبرگشت مویبست لویبارو بند رفتیم یکیتار

 هیرفتاراش هم عاد نیهم دوست دختر داره ...ا یکل تازهبوگندوإ  فتهیخودش لیهمون گور نیا یلی؟خجالت بکش ن

 نشو ... ریباهمه پس جو گ وایبا ش یبا هست کنهیرفتار م یتو دانشگاه چجور یدیمگ ند

* 

 دوسدارم خاله شم ... گهید دیکن یحرکت هینفله ؟ شمیخاله م یپ من ک یفر گمایم_

 ... نارویا ینگ ریوقت جلو ام هی یزنیم هیچه حرف نیا یلین یشعوریب یلیخ_یفر
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 یایب یچترتو بازکن یخوایم زمیعز_ی...فر رمینم رونی؟مگ جرمه؟ ...اصال تا خاله نشم از خونتون ب هیمگ چ گمیم_

 ؟یکنیچرا خاله شدنو بهونه م گیروک بگو د یتلپ ش نجایا

 عه؟تابلو بود؟_

 ..یلیخ_یفر

 

 1۰۴قسمت

 اخر شب منو رسوند خونه .... **** ریتلپ شدم و ام یشام خونه فر ناهارو

جون امشب  بایتو خونه ....فر دیچیزنگ در پ ی!!صداره؟یکجا م رهیداره م یک زننیچرا همه از رفتن حرف م دونمینم

..رفتم سمت دروبازش کردم..مهرزادو ادهیکاراشون ز نکهیامشبه رو مثل ا مونهیتو شرکت م یپناه یاقا نجایاومده ا

 ... دمیفهم نوخوبیمردا نیچقد مهربونه ا دیباریازش م ی..به روم لبخند زد اما خستگدمیروبه روم د

 ..با صداش بخودم اومدم..؟یهس یک توفکر

 ها؟_

 ..یسالم منم خوبم  شماچطور کیعل_مهرزاد

 ســـــــالم_

صورتش تکون دادم  یدستمو جلو زدیبگم پلک هم نم تونمیجرأت م به داشتیزده بود بهم و چشم ازم بر نم زول

... با تعجب چشم دوختم به یــــلیسخته خ یـــلیهول کرده بودم..گفت:خ یحرکت دستمو گرفت.. حساب هیتو

 !!یزد ادامه داد:باز تو تعجب کرد یصورتش..لبخند کم رنگ

م جلو یکامال خنث افهی...نگاش کردم با ق رونیب مدی.. دستمو از تو دستش کشگیحرفات رفتارات تعجب داره د_

 سین یلحظه از نظر گزروندم واقعا کاره خدا حرف نداشت خوشگل و مامان هیصورتشو تو یبود تک تک اعضا سادهیوا

داره  یمگ چ شدمیتر م صیحر کنمیهر چقد نگاه م کنهیاندازه مردونه و جذابه ..چشاش ادمو جذب م یچهرش اما ب

 یلیخاک توگورت ن نییچشماش شدم و سرمو انداختم پا الیخی.. بکنهیکه ادمو غرق خودش م یمشک لهیدوتا ت نیا
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 یلی.. مامان اومد کنار ما گفت:وا نیشینم الشمیخیتوچشم پسر مردم ب یچند دقس صاف صاف زول زد ستیمعلوم ن

 ..دییتو بفرما دییه داد :بفرمابهشون ؟..روبه مهرزاد ادام یگیم یچ یدم در نگه داشت دوساعته اقا مهرزا مین

 باال.. میبر دیصداشون کن دهیبه شما زحمت م یشرمنده خانم رسام مادر من ه_مهرزاد

 غذا درست دیگل کرده بود گفت:اصال حرفشو نزن پسرم عمرا اگر بزارم شام نخورده بر اشیما ام که تعارف باز مامان

 ..دیشام بمون دیکردم با

 ممنون با اجازه ..رفت طرف حال.. یلیخ_مهرزاد

شازده تعارف  نینبود ا انیدر جر خوندیمامان ما دوساعت داشت روضه م ین شیحال نایتعارف ا ادیخوشم م خخخ

 ..شهیمعارف سرش نم

اخم  انداختو شیبه صفحه گوش یمهرزاد بلند شد که توجه منوهم جلب کرد نگاه یگوش یصدا مینشسته بود توحال

باره سوم  زنگولهیبند م هی سیهاول کن معامله ن هیهس چه کنه ا یفه کرد ..دوباره زنگ خورد هرککرد و صداشوخ

خودمو به  عیخانم گرم حرف زدن بودن از جام بلند شدمو سر بایجواب داد و رفت سمت بالکن ...مامانو فر ویگوش

 دمشیبود امامتوجه م فیداش ضعبالکن و ص یا شهیپرده چسبوندم به در ش یپشت در بالکن رسوندم گوشمواز رو

 .....گهیم یچ

 

 1۰۵قسمت

 مشی....نه ساکت نم؟یعاشق بود یهم بود اروی؟اونموقع که تو بغل اون  ی؟مطمئنیبه من ؟... عاشق من یداد ریگ چرا

کرد فک کنم اسمش  شهیتو قلبم ر دیاحساس جد هی ایتازگ یدونیو من ازت متنفرم م یهرزه ا هیتو نهیهم تیواقع

 عش.......

...با تعجب نگام کردو رفت  یچی.. ه یبرگشتم سمت مامان گفتم:...ه عی.. هول شدم سر یکنیم کاریچ نجایا یلین_

 شده بود متوجه مهرزادنشد .. دهیتو اشپز خونه خداروشکرپرده کش

 !گیشانسه منه د دیحساسش رس یجا قایشدا ..اه مامان دق فی..ح دهیمهرزاد منو ند نباریبرگشتم تو حال تا ا عیسر
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کرد و  یچند دقه بعد مهرزاد برگشت متوجه اخم تو چهرش شدم مطمئنم همون دختره بهار بود .. مهرزاد بهم نگاه 

 شهیکن .. اخه نم شیچشاتو درو یلیالمصب.ن شهیجذاب م یــلیخ زنهیلبخند م ادیلبخند زد چقد خوشم م

 دو دقه  تو حال خودم باشم.. یگر گزاشت...اه ا شهینم یچ ینی...زهرمار 

 شام... دیایجون ب بایتو حال:بچه ها فر دیچیمامان پ یصدا

 دیسع یکردن کارا ستیو دنبال خونه وراستو ر ومدنیوقت نم ریتا د دیتو سکوتو ارامش خورده شد باباو سع شام

 بودن ...

ل که مشک ییخانم اون جا یـلیمهرزاد بلند شد:ن یبار گزاشتن ... صدا بتویغ گهیخانم و مامان بعده شام  د بایفر

ز جام .. اادایم شیفرصت که استاده ادم خونش باشه کم پ نیبدم ا حیبرات توض اریکتابتو ب یخوایرو اگر م یداشت

استاد  یقانم انداشتم که بخوام بپرسم فک ک ی... اشکال پرسمیتو اتاق من همونجا م میبر دییبلند شدم گفتم:بفرما

اق نفوذ کنه تو ات طونیباز گزاشتم به هرحال ممکنه ش مهی، درو نبستم و نسمت اتاق من میداره ... رفت یا گیکاره د

 خخخ  گید

حالت تعجب گرفت   افمی..باز ق رمیمقدمه گفت:من دارم م یو مهرزادم رو تخت.. ب پوتریکام یرو صندل نشستم

 مینیخودتونو بب میحاال دو دقه اومده بود نیبود یعجب کن.. گفتم:کجا به سالمتت شهیو گفت:تو هم دیمهرزاد خند

 !د؟یریم دیدار

 برم بابا ازم خواسته ... دیشرکت با یبخاطر کارا یسفر دو هفته ا هیخنده جواب داد : با

 ؟! براتون کارکنمیبرنگرده واال .... با حرص گفتم:خب حاال من چ گیکنم بره د کاری... اصال بره من چ ختیدلم ر ته

 ... یفقط خواستم بدون یچیه_مهرزاد

 بود؟! نیخب دونستم کارت هم_

 تکون داد معلوم بود ناراحت شده اما رفتارام دست خودم نبودش.. یسر

 ینجوریبالش فشار دادم ..چرا ا یخودمو انداختم رو تخت و صورتموتو رونیدادم نرم ب حیرفت.. ترج رونیاتاق ب از

 ..هیچرا ها چ نیاه جواب ا ختمیشدم من چرا از رفتنش انقد بهم ر

 ؟! یریم یازش:ک دمیاومدم دم در پرس رونیرفتنشون از اتاق ب موقع
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 تکون و دادم و اونام رفتن .. یمواظب خودت باش..سر یلیفردا صبح زود.. اروم گفت:ن_مهرزاد

 

دانشگا اونم همزمان  رفتمیداشتم م یروز صبح وقت ی..پرهویکل کالمون تنگ شدش  ی.. چقد دلم برا1۰6قسمت

چقد چقد راه  گمیمن م هیچرتو پرتا چ نیا نیییبهش بگم نره ..چقد.... ه خواستیفرودگاه .. چقد دلم م رفتیم

 انداختم.. ..

 فیخانم خوش تشر یلیبـــــه ن_یهست ... فر که یماله هرک شاالیبشکنه ا یشد پشتم ا دهیمحکم کوب یدست

 یومدینم هوی ،یچوندیدوتا کالسو پ نجاشیبه دانشگاه تا ا دیاورد

 اصال حوصله ندارم امروزه رو .. ینده فر ریگ_

از دست   یلین ی.. وایزدیبا خودت حرف م یلب داشت ریاخه ز یکرد دایمزمن پ یرینکنه خود درگ گمایم_یفر

 ؟! ینی یرفت

 بزار منم زر بزنم خو .. ریدو دقه زبون به دهن بگ_

 ..عأیجم میش ضیمستف دیزرتون رو بزن دییبفرما دیببش_یفر

 بده به من .. چیپ رسهیگ یحاال من حوصله ندارم توام هع_

 ... بمیخب بگو چه مرگته ؟!مگ من غر_یفر

 یسر کسپ هیشدم اونم بخاطر  قراریب نقدیواقعا ا ینی.. یدل تنگ ک پرسهی... دل تنگم ...نم گفتمیم یبه فر دیبا یچ

ادم  یخب گاه نیحوصلم هم یب کمیفقط..فقط  شیکه دائم باهاش جنگ داشتم .. نه بابا توهم زدم از نوع فانتز

 ... نهیاره هم لیدل یب گید شهیم ینجوریا

 .. یهپروت نی.. بقول استاد راست یلین یییهوو کجا_یفر

 .. لیپسره گور یهپروت گفتیچقد بهم م  گهیراست م ی..فرختیر یهور دلم

**** 
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..  سیضا یلیخ نینه ا ی..سالم خواستم حالتو بپرسم ..وا؟یده بار رفتم رو شمارش اخه زنگ بزنم بگم چ پوووف

پرت کردم رو تخت..حال خودمم  ویبابا .. گوش الیخیب ی..اه چقد کم شعورم من غرورم پ چ یگردیم یک یسالم خوب

 کنهیم تمیکه اذ یزیتو گلومه چ یزیچ کنمینشستم کف اتاق سرمو گزاشتم لبه تخت..حس م گهید کنمیدرک نم

حواسموپرت کرد زول زدم به صفحه  میگوش برهیاضافه شد..و هیهم به بق گید یچرا هیبغضه اما چرا ..  هیفک کنم  

 ایمعرفت اون دن یب یآدما گنیره، خودش بود مشغول خوندن اس شدم ... مشدم رو شما رهیبه اس اومده خ یگوش

 جان؟! یراسته هپروت شونهدرانتظار یمجازات سخت

 مشغول ایکه اون سره دن ییمجازات اونا یکردم : اره راسته ول پی..تا ستیآدم بشو ن نینشست رو لبم .. ا لبخند

 عشقوحالن و شاگرداشونو ول کردن سخت تره ..

 کردم:نه کامال درسته بود پیتا عیبود؟..مثل خودش سر کهیت یکه گفت ینیسرعت عمل دوباره اس اومد: االن ا الماشا

 ایاستاد در مونده اون سر دن نی: حاال اگر ا یاس باز نیبود برام ا نیریو باز اس چقد ش یگوش برهینوش جون...باز و

 ؟! هیچ فیعاشق شده باشه و نخواد برگرده تکل

رفت توهم ..هه بزار پات برسه اونور بعد عاشق شو واال اصال به درک که عاشق شده حاال اس داده  که چشم  اخمام

 بود... لشیبلند شد خوده گور میزنگ گوش یصدا نباری! ا رمیبراش بگ یروشن

 

 الو بله ؟!.._1۰7قسمت

 الو..الووو..._مهرزاد

 جان .. لیگور اد؟یصدام نم_

 ؟! لیگور یگیبه من م_مهرزاد

 ... یدینه اشتباه شن ینیاره ..ها _

 ..ایوقت حال منو نپرس هی_مهرزاد

 چخبر از عشقــــــــــــــت ؟! پرسمیباوشه نم_
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 که محل بده .. هیخب ک یول نجایبهم نظر دارن ا ایلیعشق کجا بود بابا.. البته خ_

 !؟یگردیبرم یکه ..امم.. ک گمیاهان بعــــله ..م_

 گفت:دلت برام تنگ شده ناقال؟! زدیتو صداش موج م طنتیکه ش مهرزاد

 بس.. نویهم دمیپرس یفقط محض کنجکاو رمینخ_

 و هلو هم فراوونه .. گزرهیهوا هم خوبه خوشم که م مونمی..حاال فعال که م نطوریکه ا_مهرزاد

 هیچهرتو   ونیدکوراس یمجلس کویاستاد وگرن ش یاقا یسیدم دستم ن فیابروهام بهم گره خوردن ح دوباره

 ؟! یایم یمنتظرته که برگرد ایسر دن نیا یکیبرات ...با حرص گفتم:حاال اگر من بگم  دادمیم یراتییتغ

 ؟؟یینفر تو هیاون _مهرزاد

 اوهوم .._

پس فردا  ینامرد برا یکه نزد یهم منتظر موندم تو زنگ بزن یندارم وهرچ یمنم طاقت دور یلیراستش ن_مهرزاد

 گرفتم که برگردم.. طیبل

زد به سرم  یطانیفکر ش هیبرپا شده بود ...  یاعتراف تو چند جام به طور همزمان عروس نیذوق مرگ بودم از ا چقد

 ادیز یاومدن حضرت عال وفتهیاستاد که عقب ن یبگم من فقط نگران درسم بودم اقا دیبا یگفتم :اهان چه خوب .. ول

اندازه عرض شونه باز  شمیقطع کردم و ن وی..گوش یبـــا یمحترمه سالم برسون ... بـــا یبه هلو ها یبرام مهم ن

رو   یدواح ادچندیپاشه ب  دیبا طونیانداختم بعله اس اومده بازش کردم : ش یرفت نگاه برهیتو دستم و میشد ...گوش

 .... یبـــــا یدیبا خودم اوردم خدارو چه د شونویکی دمیبه هلوها  شا رسونمیم تویتو پاس کنه !بزرگ شیپ

 ... کنهیم یشوخ دونسمیباز تر شد م شمین

تو  دمیدر حال پاره شدنه ...اخمامو کش شتیکه ن نمیبیبلند شد:م یفر یو صدا واریشد تو د دهیاتاق محکم کوب در

 ... یاومد یتو ک تو اتاق .. اصال یایم یهمونجور نییپا یندازیسرتو م سیکه ن لهیهم گفتم:هوو طو

 دمیخر خوشحالم که کف اتاق نشسته ....تازه رس هی سین لهیشباهت به طو یبا خنده جواب داد:ب یفر
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مزاحم  ی...باز اومد یدار اتویهنوز چتر باز یزدم پس کلش گفتم : شوهر کرد یکیو بلند شدم  دمیخند ییدوتا

 ... یبگ نویمگر خودت ا_من مراحمم...  گمیم نبارمیگفتم ا شهیهم_ی....فر یشد

 و می...نشست گیعالم د هیتو  یاونقد باز بود و رفته بود شتیبود که ن شدهیجونه فرزانه بگو چ_یفر

 یفر یو  برا شمونیرفتن مهرزاد تا  مکالمه چند دقه پ یبرا میکه تا حاال داشتمو و اتفاقارو و ناراحت ییحس ها همه

 کردم ... فیتعر

 به من ؟؟ یکودنا زول زد نیرا دهنت باز مونده عچ هیچ_

 ... نیعاشق مهرزاد راست ؟؟اونمیتو عاشق شد ینی...  یلین_یفر

 نگاش کردم... گنگ

 

 1۰۸قسمت

 ای هکنیکل بدنم داغ م نمیبیمهرزادو م یوقت ینه ؟؟البد فکر کرد یخونیم ادیجون رمان ز یگفتم :فر رخندهیز زدم

 دمشید ادیخانم من چون ز یفر الیخیوفتم؟بیو به تته پته م کنمیهول م  رمیگیتپش قلب م نییپا ندازمیسرمو م

بهم کرد و گفت:منو بگو  یدرمونده نگاه ی....فر نیهم شمیسرگرم م یریعادت شده  برام با کل کل کردن و حال گ

رو  یبمون یبترش کنمیفک م یعاشق نش چوقتیه ترسمیم زنهیهر چند من دلم برات شور م یفکر کردم عاشق شد

 دستمون...

 .. تیپاشو برو سر خونه زندگ یچرتوپرت کن یفکرا یالزم نکرده فسفر بسوزون_

 ؟؟ یکنیم رونمیب یاالن دار_یفر

 ..اایباهوش شد _

 ... روشو به حالت قهر برگردوند ... یلیواقعا که ن_یفر

 ...قیکردم بابا قهر نکن ... کوچولوتم رف یگفتم:شوخ دمیخند



 نیلوفر معصومی-نیلی

 

 
155 

 

 باش تا اموراتت بگزره .._یفر

 ..ــــــزمینگران نباش عز گزرهیخود م هیچه باشم چه نباشم امورات من به خود_

 وقتااا هی یاریجواب داد: کـــــم ن یبا اخم ساختگ یفر

 .کردیخنده ..فرزانه هم با حرص نگام م ریگفتمو زدم ز نوی.... اگهید رمیگیکمم اوردم از تو قرض م_

**-****** 

 کردمینگاه م یو اسانسور برس یتا به ساختمون اصل یکردیاونو رد م دیکه با کمونیکوچ اطیبه ح یپنجره نگاه از

دلم نگاه  یراجب هرچ یباهاش حرف بزنم اونم طوالن خواستیتو دلم م ارهیچمدونشو ب دادی..داشت جون م

ندارم ..مگ  یحس نینداره من همچ انمکدرست بود؟نه ا یفر یحرفا ینیپسر.. نیچقد باحاله ا خواستیم طونشویش

و ممکنه .. باالخره اومد ت ریغ سمیو من متوجه ن تپهیم دمیقلبش تند بتپه و داغ شه ؟!شا دیفقط با شهیادم عاشق م

 ییمویل یرنگ طوس بیبا ترک یوکتون ییمویل شرتیو ت یشلوار طوس هیو درو بست و حرکت کرد سمت ساختمون 

ه ک یا برهیتو دستم بود با و میبهش جز استاد بودن.... گوش خورهیم یواال  هرچ پیت االتنش بود ماشاال بدن ماش

من پشت پنجرم  دیاز کجا فهم نیپشت پنجره ؟!... وااا ا یبه صفحش انداختم اسو باز کردم : خشک شد یرفت نگاه

 .. دیواالا اخه از کجا د هیزیچ یخاک تو گورم نکنه جن یا

 ... زنگولمیشماره م نیتم به همکردم :فوضول خواس پیتا

 جوابمو فرستاد: باشه بزنگول منتظرما ... یدقه ا هیکرده با دوست دختراش  که  یاس باز انقد

 پرت کردم رو مبل ... ویندادم با حرص گوش یجواب

 .... یکنیبدبختتو پرت م یچرا گوش  یشیم یچته تو؟عصب_مامان

 جان ...حوصله ندارم .. یمام یخیب_

پدر  گنیم دنیخونه شوهر به ما فحش م یریادم حرف بزن م نیصدبار گفتم ع ینش لیذل یبا اخم گفت: ا مامان

 ندادن ... ادیمادرش بهش درست حرف زدن 

 فحش ندن ... کنمیمن باهاشون صحبت م_
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 چپ چپ نگام کردو رفت تو آشپز خونه .. مامان

 

 1۰۹قسمت

..دوسش دارم  دمی..شا دمیاد اومده من فقط بهش  عادت کردم ...شاخوشحالم که مهرز یلیتو افکارم بودم... خ غرق

 یچقد مهربونه و دوستداشتن دمیمدت فهم نیدروغ بگم تو ا تونمیدوسدارم باحاله به خودم که نم تشوی...خب شخص

... 

 و شال یر مشکپارک قدم بزنم .... منتظر جوابش نموندمو رفتم تو اتاقم مانتو شلوا  رمیداد زدم :مامان من م بلند

ز اون ا ییچه هوا رونیو از در زدم ب بمیگزاشتم  تو ج مویگوش دادیم لیتشک پمویت یساده مشک یکتون هی یزرشک

 دوسداشتم تنها باشمو فکر کنم ............. رفتمی.... اروم اروم راه م گنااایهوا دونفره هاس که م

جواب تمام چرا هام بود من از  نیاره من مهرزادو دوسش دارم و ا دمیمال رهیبسه هر چقد که سر خودمو ش گید

چرا  هیرفتنش ناراحت بودم چون دوسش دارم از سرد بودنش با خودم ناراحت بودم چون وابستش شدم و جواب بق

کم کم اومده  سیعاشقش شدم..حس ساده و زود گزر ن یمطمئن  شدم که واقع گهی..دسیعالقه ن ریغ یزیهام هم چ

که  یلین ینی نهیریحس ش نیدادم ..چقد ا هیتک مکتین یشسته تو قلبمو کل قلبمو تصاحب کرده ...سرمو به پشتو ن

ه من ؟؟ن شهیم یبهش بگم؟؟؟پس غرورم چ دیبا ینی نیمعروف بود دلشو باخت؟!اونم به مهرزاد راست یاحساس یبه ب

لبخنداش  عوض  اشیمهربون  رشیخ یاونم دوسم داشته باشه خب نگاها دیبزارم اصال شا اپ ریغرورمو ز تونمینم

 دمیتو بازوم فرو رفت ...چشامو با ترس باز کردم مهرزادو د یدختر ... انگشت ی؟.... ه دهیم یچه معن نایشدنش ا

 !؟؟یلیشده بود بهم گفت:ن رهیهاا ....با لبخند خ مونهیاجل معلق م نیع نمیکنارم نشسته وااا ا

 ؟.. یبود باال جوابشو دادم:بل دهیپر هامابرو

جواب دادم :اوهوم ..  ییبا پرو ـــــــــــزمیعز یقشنگه؟... اوخ یلیبهت گفته  چشات خ یتا حاال کس_مهرزاد

 ... گنیم ایلیخ

 !ا؟ی:مثال کدیابروشو داد باال پرس یتا هی

 همه مخصوصا کشته مرده هام ...._
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 ختر ..اعتماد به سقفت تو حلقم د_مهرزاد

 ؟؟؟ نهیا ریمگ غ_

مرد هم منو  نیا ینیحرکتش بودم  نی... محو ا دیبا نگاهش که رو صورتم قفل بود گفت:نه ...نگاهشو دزد مهرزاد

 به من داشته باشه .... یصبر کنم تا اون اعتراف کنه ... البته اگر حس دیدوست داره ؟! با

 یبس حت نویکنار اسانسور بود هم یخدا حافظ نمونیتنها کلمه ب میکرد یخونه رو ط ریمس یحرف چیه بدون

 بود ... یکه تو چه فکر دونمی..من تو فکر اون بودم و اونو نم کردشیم کاریکه اون تو پارک چ دمینپرس

 ... وفتادهیاتفاق ن نیشبه ا هی دونمیرسام احساسش عوض شده اما م یلین

 

 11۰قسمت

هم لو رفتم.. اونم تا توان داشت سربه سرم  یفر شهیاستاد پ یقاا نینکرده ا یهنوز اعتراف یهفته گزشت ول سه

که  شدیقدم م شیاون پ دیاعتراف کنم با یعشقه لعنت نیبه ا تونمینم خوامیگزاشت که باالخره گرفتار شدم اما نم

 منو .... خوادیحتما نم سشین ینشده سه هفته که زمان کم

 ؟ یکن کاریچ یخوایم یلین_یفر

 و؟یچ_

 ... گمیشد بهم گفت:خودتو به اون راه نزن مهرزادو م رهیبا اخم خ یفر

 .. نمیکه تا اخر عمر منتظر آقا بش تونمینم سیبرام مهم ن گید_

 قدم شو .. شیخودت پ_یفر

ت !که اونوق وفتمی؟من دارم از عشق تو پس م ریمنو بگ ایبگم توروخدا ب وفتمیبه پاش هم ب یخوای؟؟م یچ گهید_

 وسط حرفش دمیبه حرفم بده پر یدهنشو باز کرد تا جواب ی...فر زونشمیکالس، او یمن لنگه دخترااونم فکرکنه 

ود و ب نییدانشگاه.... سرم پا یو رفتم سمت در خروج دمتنها باشم ..ازجام بلند ش خوامینگو  فرزانه ...م یزیگفتم: چ

که تو دلم به پا شده عاقبت  یعشق شیفقط دوست داشتم قدم بزنم آت رفتمینامشخص م یریهدف سمت مس یب
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 یمردونه  ا  یدوخته بودم متوجه کفشا نیکه به زم ی... نگاه یخاموشش کنم..اما چجور دیبرا من نداره با یخوب

که به گفته  یگره خورد مرد یزدانیراهمو سد کرده بود سرمو باال اوردم و نگاهم با نگاه  فرهود  یشدکه حاال جلو

تومغزم که  یچون خودمم عاشق بودم ..جرقه ا دمشیفهمیشده بود امروز م زین داشت لبرخودش از عشق که به م

دل صاحب مرده خاموش  نیعشق مهرزادو تو ا شیآت تونستیمرد م نیا ینیهنگ کرده بود خورد  یروزا حساب نیا

 کنه ..

 ینک یداغو خال ییاگر دوباره چا یحت یخواستگار امیلب بازکرد گفت: اگر بگم هنوز عاشقتم هنوز حاضرم ب فرهود

 .. دیحرفارو از برم.. خالصه کن نیوسط حرفشوگفتم :همه ا دمیروم ...پر

 به عشقم؟... شنهادمی؟به من به پ یفکر کن شهیم_فرهود

 ..... از کنارش رد شدم و رفتم .. کنمیمقدمه جواب دادم: باشه قبول فکر م یکردم و ب نگاهش

 بامهرزاد .. ای؟با خودم با دلم  کنمیدارم لج م یاون حرفمو زدم بهش ..اخه من با ک چرا

 ....... سیروز دوروز که ن هیما  واسه  ییاشنا گفتیم دیبود تو قلبش تا االن با یقبول کنم اگر عالقه ا تویواقع دیبا

 

 شهیم یاحساس چ ی.. ولهیلحاظ اوکفرهود فکر کردم ..کال از همه  نیشده انقد که به ا یمغزم متالش111قسمت

ازعشق مهرزاد خان پرپر بزنم بعد اون با دوست  نجای..من ا خورهیطرفه به چه درد من م کی؟!عشق؟..اخه عشق 

دلم جاش  یفرهودچلغوزو کجا نیحاال ا یاروش ..و نمیشانس نداشتم ا چوقتیدختراش خوش بگزرونه؟! ..کال من ه

 بر خرمگس معرکه لعنت .... ی..ا رونیب دیمنو از همه فکرام کش میبدم .. زنگ گوش

 !؟یچطور  یلیالو سالم ن_یتو گوشم..فر دیچیپ یفر یالــــــوو...صدا_

 !؟یکردیم کارای!!باخنده جواب داد:منم چطورم ..چ یمن چطورم تو چطور_

 پاشو جمع کن خودتودختر_ی..فرکردمیفکرم اهمیدارم بکنم؟به بخته س کاریچ_

مهرزاد مادر مرده هم دوست داره  نیمن مطمئنم ا نیبب رهینقشه دارم مو ال درزش نم هی یلین_ی!فره؟یمنظورت چ_

حساسن و  زایچ نیمردا رو ا یکن کیحس حسادتشو تحر دیتو با نی..بب گهینم یزیچرا الل شده چ دونمیفقط نم
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 یکن یکاری دیتوبا دهیبخودش م یتکون هی ماون یپریاز دستش م یاگر احساس خطر کنه که تو دار موننیساکت نم

 که اون اعتراف کنه

مسخره  یاالن دار_یهم کمکت کرده؟!.فر یکس ای!؟یدیرس جهینت نیبه ا ییخودت تنها رهیتن بم نیا یفر_

همه فسفرسوزوندم ...با خنده گفتم:خب حاال جوش  نی!خاک تو گوره من که بخاطر تو نشستم فکر کردم ا؟یکنیم

ا ه گهینم راهی....فرزانه هم پر بیبا_ی...فریقربونت با_؟!... یبار یشد کار نیا ولیا_ی..فرکنمیهش فکر مب ارین

 خوب بمونم ... تیموقع هیمنتظر  دیجهنموضرر..با گید یکیتو تار هیری..ت

*** 

و خودمو به اسانسور رسوندم ..تو  رونیخوبه ..به دو از خونه زدم ب یانداختم  اوومم همه چ نهییاخروتو ا نگاه

 کردم تا توجهش جلب یپشتش به من بود چند تا سرفه الک نشویطرفت ماش رفتیداشت م دمیمهرزادو د نگیپارک

اومد سمتم و منم برگشتم طرفش زودتر از  دمشیکه انگار ند یشه خب موفقم بودم و خودمو به اون راه زدم جور

 ؟! یباال رفته جواب داد:ســـــالم خوب  یزاد با ابروها..مهرنیراست یاون .گفتم:سالم اقا

 ای؟!ب گید یریگفت:اوهوم خوبم دانشگاه م نشیسمت ماش گشتیکه بر م ی! ..همونطورد؟یشما خوب هست یمرس_

 .. امیمن خودم م دیببر فیممنون شما تشر یول رمیجواب دادم:دانشگاه که م عی..سر رسونمتیم

همه  نیعالمت تعجب شده! خب بنده خدا حقم داره منو ا هیشب قایدق افشیق یبرگشت طرف من ..خخخخ وا دوباره

 ..گفت:چرا اونوقت؟؟االهیو با ادب حرف زدن محااله مثله خوابو خ یرسم

 گیمرد د نیبا ماش ادیازدواج کنم ممکنه شوورم خوشش ن ایزود نیبه هم دی...خب...امم من شا دیراستشو بخوا _

تا نره ازش  اوردمیهم از فرهود ن یگفتم و از کنارش رد شدم ..اسم ی...با اجازه ا دااایاونور برم ...ببخش نوریا یا

 بپرسه اونم هوابرش داره..

 

 112قسمت

 نیاول یجور شده بود ...برا طیفک کنم همه جوره شرا شنهادشیدوباره به فرهود و پ خوامیکه خبر داشت م مامانمم

 به مقصد دانشگاه دست تکون دادمو سوار شدم .. دمیکه د یتاکس
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***** 

ونه و برگردم خ رمیبگ نیماش ابونیتا  سر خ زدمیرو قدم م ادهیکالفم کردن  تو پ زننیاستادا حرف م نیکه چقد ا یوا

 وشد دهیبازوم کش هوینمونده بود برسم که  یزی.. چ دادمیفرجام گوش م ریام یتو گوشم بود و به صدا میهندزفر

جواب  کنمیهمزمان گفت:چرا صدات م رونیب دمیمو از گوشم کش یهندفر دمیخوردم مهرزادو روبه روم د یچرخ

گوشم بود!!...دوباره رفته بودم  ه؟تویچ یدونی؟م ینیبیم نویچشاش تکون دادمو گفتم:ا یرو جلو ی!...هندزفر؟یدینم

که صبح اونقد لفظ قلم برام حرف  یازدواج کن یخوایم یمقدمه گفت:با ک یجوابشو دادم ..ب ییتو جلد خودم و با پرو

ادامه دادم :البته فقط قسمت لفظ  عیداد که من سر رونیب یبود....مهرزادنفس ی؟اونا که شوخ یگیاونو م_؟!.... یزدیم

 اخم کردنشم قشنگه یمهرزاد بهم گره خورد ! اوخ یباز شد ... و ابروها شمیقلم حرف زدنشاا ازدواجم سرجاشه !ن

؟!...نکنه فرهود  ینه .. با همون اخم گفت :اونوقت با ک ای رهبفهمم که اونم منو دوست دا دیبا یچقد دوسش دارم ... ول

 رفتاراش و کاراش ... سیدرست ن نی!...همچ؟یدیفهم یبا اون ازدواج کن دینبا یمنه ول قیفرهود رف نی؟بب

 هیطرف من  سین خوامیکه من م یچلغوز شما اون قیبعدشم اون رف دمیم صیبهش گفتم:اونشو من تشخ دمیتوپ

 وسط دی...پر گفتمیشده مهرزاد ادامه دادم :اره داشتم م زیر یشدم جلو چشما نهیبابا...دست به س هیجنتلمن واقع

 دویشدو دهنشو بست راهشو کش مونیپش یرانگا یبگه ول یزیحرفم با حرص چونمو گرفت گفت: دهن باز کرد تا چ

 یفر یکه حرفا کنمیحرصش گرفته بودا کم کم دارم حس م یبگه ها ..خخخ ول یچ هی خواستیرفت ...پووف م

 راسته ...

 

 11۳قسمت

مهرزاد جلو پام ترمز زد قلبم اومد تو حلقوماتم  با  نیهــوماشینرفته بودم  یکه به راهم ادامه بدم چند قدم برگشتم

 حرفم گفت:سوار شو ... نیتوجه به ا یچته؟! ب یچیگار یاخم سرمو خم کرد گفتم :هو

شرکتت برشکست شده  دمی؟شایرو اورد یکساد شده به رانندگ یبازار استاد یتو آژانس استخدام شد یاز ک_

 قاشق نشسته نیکردم  دهن باز کردم ادامه بدم ع شیفلفل یکه صورتش قرمز شده و حساب دمیدیهوم؟.. به وضوح م

ســــــــوار شو نکه برام قصه بگو ....... احتماال هول کردم از   گمیگفت :م ینسبتأ بلند یوسط با صدا دیپر

و من خفه شده  روندیدر جلو رو باز کردم و نشستم کنارش .. انگار به دهنم قفل زده بودن اون م عیصداش چون سر

 شتو انگ یقبل یلی!...دوباره شدم همون ن؟یازدواج کن یخوایم یبودم ..خودش سکوتو شکست گفت:با کــــــ
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ه ک  یـــــلیمن شاخو شونه نکش ن یکردو زودتر از من گفت: برا نکارویوار اوردم  باال ..که اونم هم دیاشارمو تهد

 مویو ناراحت تویو موضع خودمو حفظ کنم همه عصبان ارمیخودم ن یکردم به رو یسع ی... پنچر شدم ول ینیبیبد م

 ! یــشناسیپنهون کردم و گفتم تو نم یلکسیارومو ر یپشت صدا

 .... ه؟؟یاسمـــــش چ_مهرزاد

 ی...نفس یببخش نوکرتمااا مجبورم ول ای!....آهااان .. خداسیبگم ؟!خر که ن یاسم الک"بگم  یسوالش موندم چ تو

 ... ـــــــرادیدادمو گفتم:ه رونیب

 ... شکونهیمهرزاد برگشتو نگام کرد گفتم االن گردنشو م یجوری

به گوشم اشناس !..کوبوندرو  یلی..خدمیشن نویچقد اسمش برام اشناس !!من کجا ا راددی..ه رادیلب زمزمه کرد ه ریز

 فرمون ..

 رادیبا ه نویاسمو خودم بهش پفتم همون موقع که تصادف کردم باهاش همون موقع که ا نیا دهیکجا شن دونسمیم

منو برسون  یریم ی؟! کدوم جهنم دره ا؟نه یمزمن  دار یریجلوش بردم ...گفتم:خود درگ رادویاشتباه گرفتم اسم ه

 تو ! نیع سمیکه ن کاریدارم ب یخونه بابا کارو زندگ

 اومد ... ادمی_مهرزاد

 توبه ! ایخول شدم خدا نیا هیاخه من عاشق چ زنمیحرف م واریانگار دارم با د وااا

 شیباشه همون که روز تصادف با من اشتباه گرفته بود تیبه گمونم هم کالس رادیاومد ه ادمیاره _ادامه داد مهرزاد

 !!!! یگفتیم یکی یکیرو  یکه سرش اورده بود ییشاهکارا

 .. یمل میبستم اونم در حد ت یبفهمه که خال خواسمینم

 شو ... ادهیپ_.... مهرزادگهیاره همون اصال عاشق شاهکارام شد د_

با خواهرت  یکس ادیخدااا دلت م یا ی!مگ تو خودت ناموس ندار یکنیم ادهیپ یانصاف منو کجا دار ی..اخه ب؟؟یچ_

دستشو گزاشت رو  هوی کردیمهرزادم با دهن باز نگام م  یراه انداختم ..افســــانه ا یباز یکول کیکنه ...  نکارویا

 دادم... یفلک باز من سوت یخداا ا یلحظه شوک شدمم ا هیساختمونمون  دنیدهنم سرمو چرخوند طرف پنجره با د
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مونده هم  یذره ابرو باق هیخاک هفت خرابه تو سرم همون  یتو ساختمون ا دمیشدمو پر ادهیپ عیســـر11۴قسمت

تو دانشگاه نشسته  مونیشگیهم کمتیبرقو باد گذشت رو ن نیهم  ع گیهفته د کیرهسپار کردم رفت.******* 

مرده شور خودتو اون نقشه هاتو  یا_رفت!.... شی؟!نقشه چطور پ یچه کرد یبگ یخواینم یـــلین_ی...فر میبود

 جا ببرن من راحت شم ! کیباهم 

 !یدیفحشم م یدیخرت که از پل گذشت به من محل نم گیاره د_یفر

ته رو بود سک کینزد انویگفتم جر رادیبه ه یوقت یدونیاز دست توإ نم کشمیم یهرچ یپل نوریکه هنوز ا ییخرم تو_

 رادیچطور ابروم رفت حاال ه یدیبزنه شرفم جلوش رفت کف پام ..دستمو گزاشتم جلو دهنم ادامه دادم:عه عه عه د

 بش ... خوادیم زونمیلوستر او نیدختره ع نیا گیخودش م شهیپ

 نیرم جون تو ادا گینقشه د هیکنه حاال  یقبول کرده همکار رادیاتفاقا خداتو هم شکر کن که ه یلین یخیب_یفر

 یمن مجان فهیح گمیاصال نم_ی! فر افشی.سرمو چرخوندم طرفش بااخم زول زدم به ق دهیصددرصد جواب م یکی

 یبرج زهر مار شد هیشب افتیبا اون ق کشمیخفن م یها دمونقشهیهمه مشاوره به تو م نیا

که روشو با قهر بر  یهمونطور ینقشه نکش!!!...ـ فر گیفقط تو د دمیم یهم  بهت دست یزیچ هیمن نوکرتم _

نداد دوباره صداش کردم  ی....جواب؟یفر گمای! نگام به رو به روم بود گفتم:میندار ــــاقتی:لگردوندگفتیم

 داشت یکه سع افشیبود !ازحالت ق زدهبه رو به روش زول  نهی!..بازم جواب نداد برگشتم سمتش دست به س؟یفر

 وقت هی_ی..فر اداااینفله قهر بهت نم گیبازوش گفتم:خب حاال قهر نکن د ناراحت جلوه کنه خندم گرفت..زدم به

 ؟یجون ی..حاال فر گمیراحت نم التیچشم خ_!..دیببخش ینگ

 جونم؟!_یفر

 ی!...آه پر سوزو گداز؟یلین یچ یرنگ تعجب گرفته بود جواب داد : بـــــــرا افشیکه ق یخوش بحالت ..فر_

 خوش بحالت فرزانه ... یییییگفتم :هع دمویکش

 !!!! یلیچرا اخه ن_یفر

لبو گرفت مط هویباحال شده بود اول تعجب کرد  یلیخ یفر افهی..ق گید یراحت یباز شد گفتم عقل ندار شمین هوی

وار اورد باال و گفت:که من عقل ندارم؟اره؟!دارم  دیانگشتشو تهد یفر رفتمیاز جام پاشدم و عقب عقب م عیمنم سر
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م شد خکوبینفر و سر جام م هیپشت خوردم به  هوازیاومدم جوابشو بدم که  رفتمیکه عقب عقب م ینجوربرات..همو

کردم  فیمهرزادو براش تعر انیجر یبهم دست داد وقت یحس بد هی.... راستش  دمید رادویبا ترسو لرز برگشتم ه

 ... دمیتورو وسط کش یپا ارمی..البته نگفتم که عاشق مهرزاد شدما گفتم تو کل کل با مهرزاد خواستم کم ن

 ؟یخواستگار یبرا امیب یخانم ک یلیبه به عشق خودم ن_رادیه

 مسدونیاومد نم شیبود که پ یزیچ هی ــــــرنشوحاالیاومد سراغمو  با اخم جوابشو دادم: جو گ میشگیهم ییپروو

 !یاز خدا خواسته ا
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ط وس دیجفت با پر یشو و کشش نده ... فر هیقض نیا الیخیب گمیمن م یلیتو هم و جوب داد:ن دیاخماشو کش رادیه

  ویهمه چ دهیمونگول داره  لو م نیا دمیاعترا.... منم که فهم میدیهمه زحمت کش نیا یچ یعنیگفت:وا  رادویحرف ه

و  ومیکرد یخدا فظ رادیبهتره.. از ه میکشش ند یالک رادهیبه نظر منم حق با ه یو گفتم :فر یوسط حرف فر دمیپر

 گفت؟! رادیکه ه یجمله ا هیبا  یبش یهمه چ الیخیب یخوایم ینی یلین_ی.. فررونیب میازدانشگاه زد

 الشیخیب خوامیبو برده بود! اره م یاز همه چ رادی؟!جلوتو نگرفته بودم االن ه یدادیلو م ویهمه چ یتو چرا داشت_

 بود.. رادیراجبش بزنم حق با ه خوامینم یتمومه حرف یهمه چ گیبشم !د

حرف اونو به من  ینیبه حرفش  یکنه توام گوش کن ییکامل خبر نداره تا بخواد راهنما انیکه از جر رادیه_یفر

 ؟! یدیم حیترج

خدا انقد پا بزارم تورو ریز نیاز ا شتریغرورمو ب تونمیشدم من نم شباهت با داد نبودگفتم:بابا خسته یکه ب ییصدا با

 طیپامو تند کردم و خودمو دور کردم از اون مح کردیکه صدام م یتوجه به فر ی.بدیمن ش الیخیب دیمنو تو فشار نزار

 شدم رفتم طرف خونه.**** ی..سوار تاکس

ندادم در اتاق بعد از دوتا تقه باز شد و مامان تو چهار چوب  ی؟؟...جواب یحاضر شد یــــــــــلین یــــــلین

 ظاهر شد!
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چرا دراز  دهیچرا رنگت پر یاصال چرا حاضر نشد یلین یدیچرا جواب نم کنمیوا دوساعته دارم صدات م_مامان

گفتم:حالم بده مامان جان فک کنم سرما  دادیمطمئنأ مامان تا صبح به چراهاش ادامه م موندمی..اگر ساکت م یدیکش

ن _؟ میما هم نر یخوایم_..مامان دیکن یخواه ذرجون ع بایاز طرف منم از فر دیخوردم  درسم دارم بعدشم شما بر

 باشه پس فعال خدافظ ..._...مامان گهیدو طبقه باالتره د دیبر دیخوایمگ کجام دیمامان جان شما بر

امشب  نکهیمث ا  نایرفتنو نداارم اونم خونه مهرزاد ا یو در اتاقو بست پوف  اصال حوصله مهمون رونیرفت ب مامان

هم گزاشتم ..چشام  ی..چشامو رو میومثال دور هم باش میجون خواسته بود تا ماهم بر بایبود فر یپناه یتولد اقا

 نداختم و جواب دادمبه صفحش ا ینگاه ختیبهم ر ویهمه چ میگوش یکه صدا شدیداشت گرم خواب م

 گیاز خودته !د یمونگول یقوبونت خواهر_یمونگول خودم.. فر  یسالم بر فر_. ریپاچه گ یعصبان یلیبر ن سالم

 که ؟! یریگیپاچه مارو نم

اوه برو _.. زنگولمیمن بعد بهت م کنهیصدام م ریام یلین گمایننه ...م ای_ی!..فر ادیم شیپ یچ نمیخنده گفتم:تا بب با

 یکبودت نکرده ..با اهویبرو تا با کمربند س

 ...یبا_یفر

نگ در ز نباریا یزنگ اومد ول ینگزشته بود که دوباره صدا یزیگزاشتم و دوباره چشامو بستم چ لنتیرو سا ویگوش

 کردم یچه غلط هیک  نیدارن پس ا دیکه کل نایبود مامان ا
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 نیبه زم دیوابماا ...کشون کشون خودمو به در  رسوندم و بازش کردم .. فکم چسبکردم خواستم دو دقه بخ یغلط چه

 ؟! یکنیم کاریچ نجایگرد شده گفتم: ا یبا چشا دمیمهرزادو جلو در د یوقت

 تعارف ندارم که باهات .. امیتو نم یسالم قربونت منم خوبم ..نه مرس_مهرزاد

نم و تنهام فکر ک سیخونه ن یچون کس یایب یتونیکه سالم تو هم نم مینشست رو لبم گفتم: فرض کن یلبخند

 خونه شما اومدن همه حاال امرتون ... گید یبدون
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حرکت   هیهمه خونه ما هستن .... با  ایگیزدو گفت :عه!راست م ییشول شده بود لبخند دندون نما ششین مهرزادکه

 گمیمگ نم ایح یب یتو راه رو ... داد زدم گفتم :هو چهیدام نپمنو کنار زدو خودشو پرت کرد تو خونه  درو بستم تا ص

 من ؟؟!! زمیتو موخم بر یچه خاک ونوقتا کنهیهزار تا فکر م نهیبب ادیب یمن تنهام االن کس

 !!یخندیمگ برات جک گفتم م یخنده .. با حرص ادامه دادم :رو اب بخند ریزد ز مهرزاد

 !.. یایکنم ب تیدنبالت راض امیگفتم بهشون م نجامیمن ا دوننیکوچولو حرص نزن م خانم

 ... سیخوش ن ام؟حالمیب یکن میمگ قهر کردم که راض_

 جونت دعوات شده ؟!... رادیتوهم جواب داد:هه البد با ه دیکش اخماشو

 دادم فعال! یجونم جواب منف رادیبه ه رینخ_

ل خوشحا نقدیدوسم داره که ا ینی؟! از لحنش خندم گرفت  یگیدستاشو کوبوند بهم گفت جونه من راست م مهرزاد

 ! گمیکنن راستشو م زیر زیاره  تورو الشخورا ر_شد!! 

 الیخیدخترا هم ب نیو گفت:اوف ا شیشد به صفحع گوش رهیبه حرفام نده خ یمهرزاد باعث شد جواب یگوش زنگ

 زنگ نزنه هم گیتو جوابشو بده هم د ایگفت برو مبل  شستیکه م یهمونجور کردمی.. با اخم نگاش م شنااایمن نم

 یصدا: فنیدستم و جواب دادمو زدم رو ا توگرفتم  شوی..منم از خدا خواسته رفتم کنارش نشستم گوش میبخند کمی

 زیه یدل تنگ اون چشاتم ...دختره عوض یلیکه خ یکه گفت:مهرزاد جونم  کجا یتو گوش دیچیپ یدختر یتو دماغ

؟!من زنشم  کنهیم کاریمهرزاد دست تو چ یگوش یهس یدختره گفت:تو ک یکار دار یچندش جواب دادم :الو با ک

... به  یتمام جواب داد:دروغ نگو عوض ییافتاد! دختره با پرو یزنیمن زنگ م وهرش یدفعه اخرت باشه به گوش

 یزنیحرف م یبا ک یلیبخند رو لبش بود گفت:نکه ل یلگد بهش زدم در حال هیبا پام  دیمهرزاد اشاره کرد که نفهم

 امیمنم گفتم :االن م نرهخندش باال  یدستشو گزاشت رو دهنش تا صدا عی! سر خوادیکه دلم بد جور بغل م ایخانمم ب

وسط  دمیمهرزاد زن گرفته باشه اون که قرار بود ...پر شهیعشقم... دختره که هنوز پشت خط بود گفت:باورم نم

گفتو  ی.. باشه ا کنمیانقد مهربون برخورد نم یبه شوهر من دفعه بعد یزنگیحرفشوگفتم:دفعه اخرت باشه که زنگ م

 از خنده میدی.. ما هم ترک نهتو خو دیچیپشت هم پ یبوق ها یصدا
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 اره ؟! خوادیم نگاه کردم گفتم:که دلت بغل دیخندیکه هنوز داشت م یکه تموم شد با اخم به مهرزاد خندم

 ! خوادیپرو جواب داد: اوهوم تازه دلم بوسم م پرو

 !... یبود زد یچه حرف نیا تیترب یاز پام در اوردم و زدم تو سرش گفتم: ب مویعروسک یابر ییدمپا

 نباریرو بردم باال  که ا ییواال! دوباره دمپا یدلتم بخواد منو بوس کن یلیبه سرشو گفت :خب بابا خ دیکش یدست

مه از اون ه یخبر گیانداختم د شیگزرا به دفتر تلفن گوش یو دستاشو اورد باال ... نگاه میگفت : من تسل عیرس

و از همه با حال تر شماره من بود که  دیرسینفر م ستیمختلف دخترا نبود تعداد مخاطباش بزور به ب یشماره و اسما

  رو بهم داده یساز تابیادرس کار خونه ت یانگار یبودم اساس فی... خر ک یخانم یلیکرده بود و نوشته بود ن ویس

 هیتوجه به حرفش گفتم : بق یتموم شد خاله سوسکه ب اتیمهرزاد بخودم اومدم که گفت:فوضول یباشن ... با صدا

 !شدن؟یچ اطباتمخ

 بشویکه تو ترت یراخ نیبهم زنگ نزنن جز ا گیگفت:پاکشون کردم و گفتم د الیخیباال انداختو ب یشونه ا مهرزاد

 :خب چرا ؟دمیگرد شده پرس ی! با چشا یداد

 وقتش بود که پاک بشن همشون فقط... گید_مهرزاد

 ؟؟ یفقط چ_

ر ..پاشدم رفتم تو اتاقم و فکرم د کننااایبقول تو فکر بد بد م شهیم ریباال د میحاضر شو بر یپاشو زود یچیه_مهرزاد

 باال ... میباهم رفت  دمیادم تا اخر حرف بزنه ..... لباسمو پوش نینشد ع باریمهرزاد و حرفاش بود  ریگ

ترم  نیا ای یایم ایبهش گفتم  گید خورهیدرد م نیمهرزاد بلند گفت:استاد بودن به هم مویکرد کیهمه سالم عل با

لت  دنبا ادیداداشم ب یدوسدار یگفتیزد به پهلوم نگاش کردم گفت:ناقال زودتر م اسیمه دنی!.. همه خند ندازمتیم

کردم نگاش کردم جواب  زیکلک..چشامو ر دیکش ولانقد ط دیگفتیم یهمه ناز کردن نداشت.. حاال چ نیا گید

 رو باهم ببرم ! یبگمااا شرفت تورو بن یزیچ هیخانم نزار  اسیدادم:مه

 کردا.. یشوخ شهیبابا با توام نم یا_اسیمه

 نگفتم .. یزیچ دمویخند
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پاشو کمک  گیتو جمع م یمن خسته باشم واال ه دیخب شا lهاا دهیقرار م یمادر منم ادمو تو معذورات اخالق نیا

چپو راست  یه ادیکن پاشو اون کارو کن خب مادره من ننه من من خوشم نم نکاروی.. ....پاشو ا دیجمع کن زویکن م

هم با مادره محترمه سره  شهیهم کنمیخونه حال نم هکاراصال با  ادیخوشم نم گیخو د یول سمااایکار کنم ...تنبل ن

خدا به داد اون شوهر بد بخت فلک زدت برسه !خدا خودش  گهیو اخر همه بحثا مامان م میموضوع بحث دار نیا

اقو پسر چ یعالقه داشت منو برا یلیخ یمامان که  انگار یاز دوستا یکی بارمی.. گیحرفا د نایبهش صبر بده ... و از ا

! منم زودتر از مامان جواب دادم :مگه  جفت خر  یباشه حساب یکار  دیبه مامان گفتش: عروس من با رهیبگ تشزش

از اون موقع به بعد رفتو امدشو با ما  یچرا ول دونمی....نم دیهس شیکار هیپسرتون که دنبال  یبرا  دیریبگ دیخوایم

 بلند شد ... یبن ی! صدا زدیم رفح نیهفته باهام سرسنگ هیکم کرد و مامانمم که تا  یلیخ

که تموم شده بود و حاال به  زی!! ... جمع کردن مکنهیکار م نجایخسته خونمون داره ا شهیهم یکه کوآ ال نمیبیم_یبن

بر تا ب نویتو شکمش ب  گفتم: حاال ا دمیکوب نویامیرفتم سمت بن بردمیرو م وهیجون داشتم ظرف م بایدستور فر

 !!یالبد خسته ا برمشیبده خودم م  وونهیاخ چته د_یخانم!... بن اسیجلو خانواده مه یکن یپاچه خوار یحساب

 جون .. یتو خال بن یزد_

تولدو برداشت  کیکاره ک هیغذا ها هضم بشه و  نیجونم امون نداد تا ا بایکنارش رد شدمو لم دادم رو مبل ... فر از

 ! شهیچ یاتولد بر یگندگ نیبگه مرد به ا سین یکیاورد !.. اخه 

ول کنم .... فکم ش ییهنر نما کمیبا چاقو براتون  دیگزاشته شد مهرزاد از جاش بلند شدو گفت من با زیکه رو م کیک

 کرد و یروزگارو  پل رضایعل ینار یاهنگ نار اسیننه !...مه ایوسط قر بده ! ادیب خوادیم ینی نیبه زم دیشد چسب

 شد...... دونیاستاد هم چاقو به دست وارد م یاقا

وسط بودن و با خنده ها و  یاز اون بهتر دوتا یخدا نکشتت مهرزاد بن یبه شخصه کبود شده بودم ازخنده ا من

 یدر حـــــــدبنــــــزکل زدنیعاشقونه م یبودن و حرکاتا دهیما کم کم از رقص چاقو به تانگو رس یقایتشو

بود و کال  یخوب یلیوارده ها....... شب خ یلیرزاده خمه نیالمصب ا یکرده بودن .. ول شیچاشن یهم مسخره باز

 تو تختم زدمو چشامو بستم ... یقلت  دمیکش یقیسپرده شد ... نفس عم یبه دست فراموش میناراحت

** 
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نکک پ هیموهامم که زدم باال و  دمیپوش یو شلوار لوله کرم و مغنعه مشک یمشک یمانتو هی عیشد .. سر رمید پووفف

... به دو رفتم سمت در  رونیب دمیکولمو برداشتمو پر سیوقت ن گیچون د شیارا یبرا هیو برق لب کاف ملیو ر

 یاز گشنگ یریمی؟میریم یصبحونه دار یکجا ؟ب یــــــلیکرد سر جام: ن خکوبیخونه.. داد مامان منو م یخروج

 یل...از در اص رونیرفتم  ب دمویو از دستش قاپلقمه ر رفتیبخور تو راه.. حقم داشت واقعا دلم ضعف م ریبگ نویا ایب

البته  دمید شونویکیاول بسم اهلل  نیمضخرفمون..به به هم یدانشگاه با استادا یبه سو شیپ رونیساختمون اومدم ب

بق ط یمردونه زرشک راهنیپ ینگاه شلوار جذب مشک پشویدوسش دارم ت یلیچون خ رمیقلم رو فاکتور بگ هی نیا

 شتریاز من ب نیموهاشم که مدل دار درست کرده فک کنم ا یمشک شرتیت رشمیمعمول دوتا دکمه باالش بازه و ز

و نازه دخترونه نبردم !..سرشو اورد  قهیاز عشوه و سل ییبو چیخدا چرا من ه یحاضر شدنش..اخه ا یبرا زارهیوقت م

کون داد منم با لبخند سرمو به نشونه سالم تکون دادم.. وااا برام ت یگرفتو  دست نشیاز ماش شویتک دیباال که منو د

که گفت: امروز  شهیتر از هم یبود جد یبهم.. لحنش جد دیکه رس دینکش یسمت من طول ادیچرا داره م نیا

 باهات صحبت کنم.. دیسوار شو با شو الیخیدانشگاه رو ب

 بعد؟ یبرا یبزار شهینرم نم تونمی!اخه امروزم سه تا کالس دارم همشم مهمن  نم؟یچه صحبت_

 امروز برو سوار شو.. نیباهات صحبت کنم هم دیبا  شهینه نم_مهرزاد

جوجه اردک افتادم دنبالش در جلورو باز کرد و  نیو خودش جلوتر حرکت کرد منم ع شیشونینشست رو پ یاخم

 ییرو جنا هیچرا قض گیبگو د مارو؟!خب ی! گرفتینزد یکلمه هم حرف هی یرونیم یساعته دار کی_سوار شدم.. 

فتم: کنه با حرص گ لتیخدا ذل یبودم ا شهیاگر کمر بند نبسته بودم االن تو ش ینیزد رو ترمز  هوی.. دی! شا؟یکنیم

 !نهی!ماش یسیکه سوار ن ابویچه وضع ترمز گرفتنه  نینامه داده ها ؟!ا یبه تو گواه یک لیاخه گور

 و..ش ادهیحاال پ یگفتیچرتو پرت م یداشت یادیکردو گفت:اخه ز یزیسابقه خنده ر یب تییهمه اخمو جد نیاز ا بعد

 ..!میقراره بکن یچه غلط نجایاالن ا دونمیفقط نم هیکردم اووم پارک قشنگ یشدم و به پارک نگاه ادهیپ کالفه

 میبه بستن یسینه بود.. لدو نفره، کال فضا عاشقا ی.. پارک، قدم زدن ،هوازدمیبه شونه مهرزاد تو پارک قدم م شونه

استادم  یآقا خوادیم یعاشقونمون .. اوله پارک گفتم دلم بستن یزدنم گند زدم به فضا سیل یبستن نیزدم کال با ا
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شست ن یلرز یبستن یبهم کرد از سوز هوا و سرد ینگاه ؟یخوریرو گرفتم جلوش گفتم م ی..بستندیبرام خر دییدو

 من بشه .. بینص شیتو نخور کردمیخدا خدا م یتو بدنم گفت: چرا که نه ه

 

زنا  ریمردا و پ ریبجز پ  خورمیهمه رو م یزد .. من خودم دهن میبه بستن ینگــــاش کردم با ولع گاز بزرگ12۰قسمت

 ..شهیدارن چندشم م یاخه دندون مصنوع

فرق داره .. متوجه  هیبا بق یبستن نید نه د  ا_؟مهرزادیدیخودت نخر یچرا پس برا یدوسدار یبستن نقدیاگر ا_

ازش زده  سیکه من فقط چند تا ل یبه اون بزرگ یباال انداختم.. در عرض سه سوت بستن یمنظورش نشدم شونه ا

 ..مینیاوهوم بش_نجا؟یهم مینیکنارمون اشاره کرد وگفت: بش مکتیبودمو خورد.. به ن

االن  یلو سمین ییتا راحت حرفامو بزنم ادم کم روبهت  کنمیپشتمو م کتینم نیرو ا نمیشیمن م یلین نیبب_مهرزاد

 ییشده بودم از حرفاش ..دوتا جیحرفامو بهت بگم توام پشتتو بکن بهم فقط حرفامو بشنو ... گ ینجوریا خوامیم

از قر دادنت پشته فرمون از اون روز  نویا یفرق دار هتو با هم یلین نیو مهرزاد شروع کرد: بب میپشت به هم نشست

بر عکس همه دخترا که داشتن  نکهیبهم از ا اتیو زبون دراز اتیتوجه یاز ب یتموم هولم داد ییکه با پروتصادف 

زبون دراز که فرق  هیبا  یمغرور بود یازم سرد بود یشدیتو دور م ختنیریشن و عشوه م کیبهم نزد دادنیجون م

اما روز به روز بااستادت  گید زیچ ایسرنوشت بود  دونمیفرقتو! نم دمیخوب فهم یلیمار نداشت ،خ شیبا ن یچندان

 نیا یچطور شد ول شدیچ دونمی..نم میتر شد کیشدنمون بهم نزد لیشدنم با اومدنت تو ساختمونمون بافام

حس   هیو احساس من به بهار  هیکه عشق چ دمیوقته عاشق شده االن فهم یلینشسته خ نجایکه االن ا یمهرزاد

احت ر المیخ دمید دتویمخالفت شد یوقت یفرهود از عالقش بهت برام گفت داغون بودم ول یکامال بچگانه بوده وقت

من طاقت جواب  رد  ارمیدووم ب دهیشن یکه ازت جواب منف یهرک ایسامان  نیفوهود ع نیع تونمیمن نم یشد .. ول

شده  ییایدوتا چشم در رهیوقته گ یلیبزنم راجبه دلم ..که خبودم تا باهات حرف  تیوقعم هیندارم تا االنشم منتظر 

تا عمر دارم  یباهام ازدواج کن خوامیمن دوست دارم م طنتاتیبا غرورت باهمه ش اتیبا زبون دراز یعاشقم کرد یلین

 باشم.. شتیپ یباش شمیپ

....شوکه شدم  انتظارشو  یاگر نبود ی.. ول یکنارم هس گردمیبرم یوقت یخوایاگر توهم منو م  کنمیصبر م کمی

همونموقع که من حس کردم دوسش دارم اون عاشقم بوده  ینیباشه  نیحرفش با من ا نجاینداشتم مهرزاد االن ا

 خدا جون نوکرتم عاشتقم.. اروم از جام بلند شدم.. ی!وا
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 یم دوسش دارم ولبه مهرزاد انداختم درسته اعتراف کرد باالخره من یبود نگاه مکتین کیکه نزد یپشت درخت از

 یوا ین ... وا ایشک داره که من هستم کنارش  ینکنم .. اروم برگشت اوخـــــ تشیکه اذ شهینم لیدل  نایهمه ا

وبادستاش موهاشو گرفته بود..اروم رفتم  نییپا اخت...سرشواند سمیمن ن دید یخدا کم مونده زار بزنه وقت افشویق

 جلوش...

 

 آقاهه؟؟!! یاروم به نوک کفشش زدمو گفتم: ه یبا کفشم ضربه ا121 قسمت

 بچم چقد چشماش قرمزه .. ینگاه کرد..اوخ افمیسرشو اورد باال و به ق عیصدام سر دنیباشن

باراسمشو جلو خودش به زبون اوردم گفتم:مهــــرزاد ...من...  نیاول یوسط حرفش و برا دمیمن..پر یلین_مهرزاد

دور .. د المصب بگو بگوو که ... زودتر از اون  زیچند لحظه بر یمن ... از جاش بلند شد با اخم گفت اون غرورتو برا

 ــــشیبا ن  از چشامو باز کردم جلوم بود هنوز، یکی ومدیاز مهرزاد ن ییگفتم:دوست دارم ..چشامو بسته بودم صدا

 یپررو نش نمیب شتویتو هم گفتم :جمع کن ن دمیچشمم باز کردم اخمامو کش یکیاون  عیباز زول زده بود بهم سر

 تو مکرد  االن اون یچه کار نیخاک به گورم ا ـــــنیتو بغلش ... ه دیحاالچون .. نزاشت  ادامه بدمو محکم منو کش

پتو  یننه چه شونه ها یوا  هیهام  چه حس خوب هیو فرستادم تو رعطرش یپارک شرفمون رفت کف پامون .... بو

خوده خودمم .. از پچ پچ ارومش  یخانمه خودم یخانمه من گید یلیگوشم اروم گفت :ن ریداره ... سرشو اورد ز یپهن

نده خ ریزگوشم قلقکم گرفت و شونم رفت باال منو از خودش جدا کرد تند تند به اطراف نگاه کردم که بلند زد  ریز

دامه زدو ا یطونیدوسدارم بغلش کنم لبخند ش یعشقم یخالف که نکردم حقم دیدیاگرم م دیند یگفت:نترس کس

خجالتم  یاو یگفتم او نشویشد دستمو گزاشتم رو س کیداد: اصال دوسدارم بوسش کنم .. همزمان دو قدم بهم نزد

 !!اه هیزیخوب چ

 ؟؟! یکنیبا من ازدواج م یلیخنده .. گفت ن ریزد ز دوباره

 یورنجیکو نشونت کو !!؟؟؟نوچ نوچ ا تینیریکو گلت کو ش تیپ کت شلوار داماد یکنیم یخواستگار یاالن دار _

 اقاهه! سیقبول ن

 میهم که خورد ینیریش  یاسپرت اومدم خواستگار پیکت شلوار الزم نداره من با ت یپیخوشت نیپسر به ا_مهرزاد

 ؟؟ یچ گیبود.. گل هم که عروس خانم خودش گله .. د یچ یپ اون بستن
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 شد ؟؟ یپ نشون چ یکرد یماست مال ویخوشم اومد خوب همه چ_

ه وقت یلیو گفت خ دیکش رونیرو ب یمخمل کیشلوارش جعبه کوچ بیحوالم کردو دستش رفت سمت ج یچشمک

و رو دور گردنم بست با دستمو پالکش ینبند... گرد سایوا یهمونجور اایگرفتم برات و رفت پشتم و گفت :برنگرد نویا

 هریشده  بود و برقش چشم ادمو خ نیتزئدرخشنده  زویر ینایقلب که با نگ هیبهش انداختم ...  یگرفتم و نگاه

 بگم ... یچ دونمی... نم هیعال نیا یمهرزاد مرس_بود ...  دیداشتو طال سف یفیظر ریو زنج کردیم

 ونممیو گفتم:م شیمشک یها لهیشدم تو ت رهیبمون .. خ یلی..برام بمون ن شهینگو فقط بمون تا هم یچیه_مهرزاد

و خدا شاهد عشق ما  مکتین نیپارک ا نیپالک ا نیا یلیآقاهه دستامو تو دستش گرفتو گفت !ن مونمیمهرزاد م

 عشقمونو فراموش نکن .. یروزو نشونه ها نیا چوقتیبودن ه

 

 122 قسمت

 ؟؟ یدیتوام قول م  دمیقول م یمهرزاد مدیم قول

 باهاتم قول مردونه ... ایمن که چاکرتم تا ته دن_مهرزاد

 گرسنمه ... یمن حساب میبخور یزیچ هی میبر ایب حاال

 صبحونه هم نخوردم ... نطوریاوف منم هم_

 !خوره؟؟یم یخب خانم من چ_بر بدن .......... مهرزاد میناهار خفن بزن هیکه  میپ بر_مهرزاد

باب ک  حأیترج یول یخوریتو م یگفتم: هرچ میبود که توش نشسته بود یکیرستوران ش واریکه چشمم به درو د من

زده بود اومد  پیشادامادا ت نیخنده و گفت:اهان گوفتم مطلبو ... گارسون رستوران که ع ریبرگ بخور ...مهرزاد زد ز

 ادیم ادیپ البد ز شناسهیمهرزادو م نی....... اوهوو ا نیتجناب راس دییمهرزاد خم شد گفت بفرما یجلو و تا کمر برا

 ...... یهم گرونه انگار یلیخ نجایا

..  سیپـــــ سی... اروم گفتم :پـــــ شهیاقا از اون موقع سرش تو گوش نیبعده گرفتن سفارشا رفت و ا گارسون

 ؟! یکنیم سیپ سیچرا پ یلیسرشو اورد باال و جواب داد:جونم ن
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 چخبره اون تو!! یبه منم بگ شهیم تهیدوساعته سرت تو گوش_

!!! دوباره سرشو  یچی.. هی!! همی؟!گوش یکه معلوم بود از حرفم تعجب کرده و البته هول هم شده بود گفت:چ مهرزاد

 .. یکرد تو گوش

 بود سه سوت یگوش شدم و چون بدجور حواسش به زیخ میاون توإ تو جام ن یبفهمم چ دیبا شهینم ینجوریبابا ا یا

 ... گیخب کار داشتم د یکرد نیچرا همچ یلیبابا ن ی... که گفت:ا دمیاز دستش قاپ ویگوش

 کرد نی.. وا چرا همچ نیینگفتو سرشو انداخت پا یزیتو چخبره ...چ نیا ارمیسر در ب دیمن با ریاخم گفتم:نخ با

عکس منه  که تو  نکهی.. ا نیچشام چهار تا شد ا دمید یکه تو صفحه گوش یزیرو اوردم باال و از چ ی.. گوش یخی!!ب

که در خونمون قفل شده و بود رفته  یبودم همون موقع نهم م ی..زدم کنار و عکس بعد زدمیتارمیلواسون داشتم گ

هم ازم  یفر یو عروس اسویمه یبن یاز عروس یبودهم تنمه ... حت دهیکه برام خر یبودم خونه اونا اون بلوز شلوار

ال ازم  گرفته که من اص یهمه عکسو ک نیا شهی... باورم نم تمیو عصبان دنمیتعجبم خند یاشت ... تو هر حالتعکس د

 لحظه .. نیاوردم تو ا مانیواقعا به خنگ بودن خودم ا دمینفهم

 عکسا نبودم نیدست خودم نبود اگر ا ؟بخدایناراحت شد یلیاروم سرشو اورد باال گفت:ن زویگزاشتم رو م ویگوش

من خنده گفتم: بابا مرده مؤ ریزدم ز هوی... دیمجبود بودم حاال ببخش بردیخوابم نم دمتیدیشبا اگر نم شدمیم وونهید

م حرف نی.. با ا یدیرو چسب هینس ی! نقدو ول کردکسم؟به ع ینشستم اونوقت تو زول زد یعیزنده و طب نجایمن ا

 گفت:گرفتارت شدم رفت ... دویمهرزادم خند

 وا شد.. شمیحرفش ته دلم غنج رفت ون نیا با

 

 12۳ قسمت

 ... رونیب میو از رستوران زد میو خنده خورد یبا شوخ ناهارو

 ؟!.. میمسابقه بد نیتا دم ماش یـــــلین_مهرزاد

 ... میمن که پا_
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... منم شروع کردم  یجر زن یلیکرد ..داد زدم: خ دنییسه رو بگه شروع به دو نکهی... دو..... قبل از ا کیپس _مهرزاد

ه من ک دینکش ی... نفسم گرفته بود از مهرزاد عقب مونده بودم اما متوجه شدم که سرعتشو کم کردو طول دنییبه دو

 .. نیبه ماش دمیجلو افتادمو رس

 استاد ... یمن بردم.. اره  بردمت اقا یدی: اخ جون اخ جون دگفتمیم کردمیم غیج غیج

 .شدم . یعاشق ک نیخول شده هااا بب نمیشده بود بهم وااا ا رهیبا لبخند خ بشویه بود تو جدستشو انداخت مهرزاد

ت از دس یحساب گید نیقمر ا ایفقط با لبخند زول زده بود بهم  زدیجلو و دستمو جلوش تکون دادم پلکم نم رفتم

 حرکاتش.. نیا یبرا رفتیدروغ بگم ته دلم ضعف م تونمیرفته ... به خودم که نم

 یمشک لهیتو اون دوتا ت یکه نه بگم غرق بهتره چ رهیشد بودم تو چشاش ... خ رهیتو هوا گرفت و منم خ دستمو

 دویکه باالخره مهرزاد دستمو کش میچند دقه تو اون حالت مونده بود دونمیبودم که ول کنشون نبودم نم دهید

 ... نشیتو ماش مینشست

 .... سین یمثله عشق اول ایتو دن یعشق چیه گنیلب زمزمه کردم م ریگرفت .. ز هویبهار افتادم و دلم  ادی

جواب داد: جونه دلم؟.... نفس  عیبود صداش کردم:مهــــرزاد... سر یسمت مهرزاد که مشغول رانندگ برگشتم

ت وق چیعشق اول ادم ه گنیچشامو بستم و حرف دلمو به زبون اوردم .. گفتم:به نظرت راسته که م دمیکش یقیعم

 ؟ شهیموش نمفرا

 اره راسته .._مهرزاد

....  یفراموشش کن یتونیادامه دادم:پس..پس .. بهار هنوز تو قلبته و نم نوییاومدسراغم .. سرمو انداختم پا یبد حس

گفت: عشق اول  زاشتیم شیبا ترمز مهرزاد سرموچرخوندم طرفش .. با همون لبخند رو لبش که چال گونشو به نما

 هیقبال هم بهت گفتم حسم به بهار  نویتجربه کردم ا هکه االن کنارم یمن عشقو بادختر یــــلین ستیمن بهار ن

 و گفت دیمهمون لبام شد و مهرزاد لپمو کش یتجربه غلطو بچه گانه بوده نه عشق ..قلبم پرشده از تو ... لبخند

 نیاز ا ادیمون صحبت کنم خوشم نمزود با خانواده ها دیبا_تر شد...مهرزاد قی...لبخندم عم یبخند خانم شهیهم

 روز بگزره حاال... هیکجابود ؟!بزار  یفیبالتکل_ یفیلبالتک

دنگ  شیزوده زود  تورو ش دینداره با یدل صاب مرده طاقت دور نیبه قلبشوجواب داد:بابا ا دیبا مشت کوب مهرزاد

 راحت شه .. ** المیبزنم به نام خودم ...تاخ
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بود پس  کیگزاشتم نزد یهمه چ انیرو در جر یاز قبل به مهرزاد عالقه مند شدم .. فر شتریچند هفته ب نیا تو

 را انداخت ... غیج غیهم ج یکل وفتهیب

 

و  یاون هست افهیکه چقد ق یوا رسونهیکه اونم دانشگاس منو تا خونه م ییمهرزاد روزا یبا اصرارا12۴ قسمت

 داشت واقعا.. یبود  چه حال یدنید کردیرام باز مب نشویمهرزاد باعشقو لبخند در ماش یدوستاش وقت

 ... میدیشو که رس ادهیپ یخب خانم_مهرزاد

بهم زول زده بود سر جاخشکم زد مهرزاد اومد طرفموگفت:چرا پس  یبهار که عصب دنیشدمو با د ادهیپ نیماش از

بست و دستمو گرفت دنبال  نویاشمتوجه اخمش شدم ... در م دیبه بهار رس ی...رد نگاهمو گرفتو وقت یلین یسادیوا

صورت غرق  یرو یشد پوزخند چندش اور زدنبالش رفتم ... بهار جلومون سب یحرف چیه یمنم ب دیخودش کش

 یمجنون ... صورتش درست جلو ویلیهم تنش بود ...گفت: به به ل یلباس جلف شیپ یبود مثل دفعه ها ششیارا

در پنهون کردنش داشت اونقدراهم سخت نبود ..ادامه داد: فکر  یکه سع یتیعصبان دنیصورتم قرار داشت و فهم

تا فقط منوبچزونه وگرنه تو  یباز نیهنوزم دوستم داره.. توروکشونده وسط ا منهمهرزاد عاشق  ریعاشقته؟نخ یکرد

 براش ... یندار یارزش چیه

 یافکار خودتو گول بزن .... اومد جواب نی.. با هم یگیبا ارامش رو لبام بود و گفتم: تو راست م یحرفاش  لبخند جواب

 چه برسه به بهار ... دمیکه مهرزاد داد زد منم ترس یبده که داد مهرزادمانعش شد .. دروغ چرا اونجور

 یهق هق بهار بلند شد.. همونطور یتو کلت فرو کن .. صدا نویا ییبرام نداره تو یارزش چیکه ه یآشغال اون_مهرزاد

گفت عشق من االن دستش تو  دویاون همه عشقو عالقه کجا رفت پس ... مهرزاد دستمو کش یگیگفت:دروغ م

سمت ساختمون .... از  دیدنبال خودش کش نوکه به تو داشتم عشق نبود .... منتظر جواب بهارنموندوم یدستمه حس

از حس منو  ریود که به گمونم از اماز بهار ..... فره نمیکردمو رفتم خونه ... اون از اول صبحو فرهود ا یمهرزاد خدافظ

و که عشقش گفتیمهرزادو گرفت و م قهیدانشگاه  یبغل ابونیکرده بودو تو خ یقاط یمهرزاد بهم با خبر شد بدجور

وگرن خبر  نهینب یکه کس کردمیحواله صورتش کرد ... منم اون وسط فقط دعا م یو مهرزاد هم مشت فتهازش گر

 ... ترکوندیشدن دانشگاه رو م زیبا هم گالو نیاستواستاد ر یزدانیاستاد  نکهیا
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که  یپناه یبخاطر شرکت اقا یمدت یبرا یپناه یخانم و اقا بایفر گیشبم که مامان بهم گفت چند روز د اخر

 المان ... گردنیاونجاس  بر م
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ابا .. بیبعد هم خدا فظ مویجونو بغل کرد بایفر بیجون.. منو مامان هم به ترت بایخودشو انداخت تو بغل فر اسیمه

 نیفشرد و خواست هر چه زودتر برگردن .... واقعا ا یجدا شد دستشو به گرم یپناه یمهرزاد از بغل اقا نکهیبعد از ا

 .. میبهشون عادت کرده بود یلیمدت خ

و  شیاشک یبه چشما شدم رهیخ اسیرفتــــن ... برگشتم سمت مه مویاخرو کرد یاعالم پروازشون خداحافظ با

 جواب داد: الحق دویاز بازوش گرفتم .. خند یاروم شگونی... ن یکنیم هیگر یدار کلتیه نیگفتم:خجالت بکش با ا

 .. یکه خواهر شوهر

 دیدوباره خند اسی!!مه دیکبودت کنم دختره  چشم سف اهویس ریخونه تا با کفگ میزبونت وا شده بر  نمیبینه م_

 ..میما ام بخند دیبگ دیخندیم یگفت: به چ یمهرزاد اومدن کنار ما و بن نویامیبن

 .... یکمیادب کنم  دمونویبر سیعروس گ نیا خوامیم یچیه_

 خنده ... ریهمه زدن ز نباریا

**** 

 بود..... یدر کل امروز روز خوب رمیرو خودمو فاکتور بگ یبرزخب هست یو نگاها یاستاد کمال یغر غرا اگر

برم مهرزادم امروز شرکت بود و دانشگاه کالس نداشت با  ادیپ رویمس یشدم تا باق ادهیپ یاز تاکس ابونمونیخ سر

تو  دونمینم  ادیشدم نزاشتم ب شیکار ادهیز یدنبالم اما من که متوجه مشغله ها ادیکه ب کردیحال اصرار م نیا

بهم نداده  یجواب درستو درمو ن دمیبارم که ازش پرس کرده چند ریروزا انقد مهرزادو درگ نیشرکتشون چخبره که ا

 شدم که شونه ینشدم ... متوجه مرد چیپاپ گیو ازم خواسته خودمو بخاطر مشکالت شرکتش ناراحت نکنم من که د

 سادمیزد رو فکرم ... وا دوییاشنا بود که با صداش مهر تأ بیپامو تند کردم  به نظرم عج ادیبه شونم داره  راه م
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 یمرس شهیهم نیع یکفشو کمربند مشک دیسف راهنیپ یمشک فیک یسرمه ا یدم طرفش  کت شلوار  اندامیچرخ

 ؟؟ یزدانیجنابه اســــــــتاد  زهیگر بویتفاوت گفتم: تعق ی... ب

 باهات حرف بزنم .. دیبا_فرهود

 با شما نداشته باشم ؟؟؟ یو اگر من حرف_

 جانیا ومدمیزدو ادامه داد ..من ن یوسط حرفش و گفتم..منظورتون خانم رسامه؟!پوزخند دمی... پر یلین نیبب_فرهود

 یباز یو دار خوادیکه اون تورو نم دونمیمهرزادم  م یدوستا نیتر یمیاز صم یکیباهات بحث کنم فقط بدون من 

ه ک یزیبدون اون چ ی... ول یاگر با من ازدواج نکن یحت گمیبدون توجه به عالقم دارم بهت م نویوسط ا نیا یخوریم

 بود یقصه قشنگ_تا اسمون فرقشه ...  نیزم شناسمشیکه واقعا هستو من م یخودت با ادم یبرا یاز مهرزاد ساخت

نشده باشه  رید یلیخ یدیفهم تویواقع یوقت دوارمی: ام دمیبلند فرهودو شن ی.... راهمو کج کردمو رفتم  که صدا

 رســـــــــاام .. هخانم

 االن بدجور فکرمومشغول کرده.. یتوجهم ول یفرهود نشون دادم به حرفاش ب یجلو نکهی.. با ا
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حرفارو زد اره   نیبه عشقم شک کنم فرهودم چون منو دوست داره ا دینه من نبا یحق با فرهود باشه ... وا اگر

هنوز  دادویساعت انداختم ده شب رو نشون م به یفرهود شدمو و رفتم خونه ........ نگاه یحرفا الیخی... ب نهیهم

اقامون اومد ... هه  یمهرزاده ... اوخ نیاونکه ماش ولیا نداختما ابونیبه خ یبود .. از پنجره اتاقم نگاه ومدهیمهرزاد ن

 نیا پشت  پنجره با نیاز ا یدختر ... حت نینداره ا یکارو زندگ دونمیمهرزاد...من نم یجلو دیبهار خانم پر نیبازم ا

اومد  الح گرمیج شیمهرزاد شد .. بهارو کنار زدو وارد ساختمون شد .. اخ تیمتوجه عصبان شهیهمه فاصله م

 .. زونی..حقش بود دختره او

 جواب دادم ... عیشول شد و سر شمیاسم مهرزاد ن دنیکنار .. با د  امیباعث شد از پشت پنجره ب میزنگ گوش یصدا

 دارن ـ. فیبا خانم خوشگل خودم کار داشتم تشر دیالـــو سالم .. ببخش_مهرزاد

 دارن .. خودم هستم .. فیسالم بعله که تشر_
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 .. رونیب رهیاز تنم م یکال خستگ شنومیصداتو م یوقت یلیآخ ن_مهرزاد

 ... کنهیتو شرکت انقد ناراحتو خستت م یچ یبگ یخوایمهرزاد هنوزم نم_

 تو خودتو ناراحت نکن ... گینندس دفقط کار خسته ک ستشین یچیه ـــزمیعز_مهرزاد

 باشه عشقم حاال برو استراحت کن .._

 ... یبا_........یفعال با یچشم خانم_مهرزاد

رفته که دوباره زنگ  ادشی یزیرو گزاشتم کنار و ولو شدم رو تخت که دوباره صداش در اومد حتما مهرزاده چ یگوش

منگول جون من عشقت  یاشتباه گرفت_یتو گوشم .... فر دیچیپ یفر یجواب دادم جونم عشقم..؟!... صدا عیزده سر

 ... قتمیرف سمین

 سالم چلغوز .._

 وا چرا؟! _... یلیخاک بر سرت ن ینیک،یعل_یفر

 ؟! یریقربون صدقش م یانقد زود بندو اب داد_یفر

 ... حاال چخبر ؟! یریجونت م ریاصال به تو چه !نکه خودت کم قربون صدقه ام_

 اتفاق مهم افتاده  برام حدس بزن... هی یــــلین یوا ادهیزخبر که _یفر

 ؟! یبه سالمت یریمیم یامم.. خب دار _

 یزن گرفته ؟؟!!سرت هوو اومده ؟!وا ریخب بابا  بزار فک کنم ... ام_!!!!!!...  یـــــــــــــــــــــــلین_یفر

 میکشیاز حلقومش م تمیمهر رمیگیخودم طالقتو م ای؟!غصه نخور یریطالق بگ یخوای! حاال م یفر یبدبخت شد

 .. رونیب

 ؟! یخول تر شد یخول بود یگیچرا چرتو پرت م یلین_یفر

 کن نفله.. ییراهنما هی_

 کنه ... یزندگ خوادیم ریبا منو ام شهینفر داره به ما اضافه م هیخب _یفر
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 .. ـــــــــــــــــــدمیاهاااان فهم_

 ؟! هیحاال بگو چ ـــــولیا_یفر

 ... یکن یکار یتونینم گیخب مادر شوهره د یول شهیکنه ؟سخت م یبا شما زندگ ادیب خوادیمادر شوهرت م_

 ... شمیخنگه من دارم مامان م " یکنیمن موندم تو چطور واحداتو پاس م یلین_یفر

 !؟ی..ت..تو حامله ا ینیجـــــــــــااانـــــم!!_
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 ... شه؟یباورت م شمیدارم مامان م یلیاره نــــ_یفر

 قربونش برم فندق خالشه... یاله شمیاخ جونم خاله م_

 ؟! گید یندار یکار یلیخب ن_یفر

 ............. ینه مواظب فندق کوچولو باش بابا_

فور فل نییپا دمیدو نفر ... از تخت پر نیبشن ا یباحال یبابا ... چه مامان بابا رمیو ام شهیمامان م یچه خوبه فر یاخ

 تا خبرو به مامان بدم ........ رونیرفتم ب

****_******** 

 فندق ؟ یبزار شهی؟!م دیبزار دیخوایم یاسمشو چ یفر_

 فندق؟! خدا به مهرزاد صبر بده تحملت واقعا سخته ... میاسم بچه رو بزار وونهید_یفر

 دانشگاه ماد مازل .... یایم یاومد جلو چطور یباو....حاال شکمت هولوپ مینیب نیشیب_

 که مثل من هستن وجود داره ... ییکسا ینمونده هزار تا راه برا شتریخب دو ترم ب_یفر



 نیلوفر معصومی-نیلی

 

 
179 

 

 یدار شهیسر کالس فقط دستتو بده من به هر حال بار ش میاهان بعــــــله بعــــــــله فرفر خانم پاشو بر_

 اوضات.. هیخطر

 تا همه بفهمن شرف مرفمون بره ... اریدر ب ی،حاال انقد تابلو باز مزهیلوسه ب_یفر

  یچه خبر یوا یادامه دادم :وا دمویجلو همه بگم .... دستامو بهم مال خوامیتو کالس که م میوا مگ قراره نفهمن بر_

 ؟؟ ...نظرت یکه استاد بزرگمهرپدر شدنت مبارک .. بزنم جلو در ساختمون فن سنیپرده بنو هیبشه ... سفارش دادم 

 .. میدینرس  ریبروتا د یکنینطق م یدار زیر هیور ور ور  ی؟!ه یکرد لیصبحونه تخم کفتر م_یفر

 !!!!!!!یـــــــــــــــــلین_ی....فر یچشم مامان_

 ... میبر دیببش دیخب ببش_

 سر راه من سبز شد ... یگالب نیکه  باز ا میشدیاز کنار اسانسور رد م می... داشت میشد یساختمون فن وارد

 !! میکنار رد ش یکشیم یزدااانیاستاد  دیگفتم:ببخش یحالت طلبکارانه ا با

نو ول دخترم !م نیخاک بر سره رفاقت ا ینیگفتو رفت ..  نوی.... ا ایتو کالس توام زود ب رمیمن م یلیگفت :ن یفر هوی

 و رفت ... الیگودز نیکرد با ا

 به حرفام؟! یفک کرد_فرهود

 امیب سمیکه توهمات ذهن خودته هستش، نه فکر نکردم انقد ساده لوح ن ییاگر منظورت از حرف اون قصه ها_

 رو باور کنم .. ییحرفا نیهمچ

 یجور هیخوب خامت کرده نه خوشم اومد ازش،،  یمهرزادوباور کرد یکه حرفا یساده لوح یلیاتفاقا خ_فرهود

 یهس یباز نیا یکجا یفهمیتهش م شمارنیم زییجوجه رو اخر پا یول یکنینم وقبولیچیمغزتو شستو شو داده ه

ه طرفه فکر کرده با بچ نییپا ارمیفکشو ب مبزن خواستیردشدو رفت ... آخ آخ چقد دلم م عیگفتو سر نویخانم ..ا یلین

 فرهود خان ...برگشتمو به سرعت رفتم سمت کالس... یسوال با حرفاش ...کور خوند ریمهرزادو ببره ز خوادیم
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وگرن  جون یفر یبش یکی کایوسط با موزا نیا زنمتیگفتم: فقط بخاطره فندق خاله نم یحرص نشستم کنار فر با

 سراغت .. ادین یکه منو تنها بزار االیخ نیاز ا گیتا د دمیرسیحسابتو م

 ؟! گفتیم یسوخته چعاشق دل  نیخب بابا توام.. حاال ا_یفر

 ییمن از مهرزاد بد گو شیپ زیر هیوسط  نیداره ا میخوای،، اقا حرصش گرفته که منو مهرزاد همو م یـــچیه_

 .... هیو ساختگ ی.. که منم عمرا باور کنم حرف باده هواس..مطمئنم همشم دروغک کنهیم

 ....میاومدن استاد جفتمون ساکت شد با

***** 

 ؟!! یکنیم یمهرزاد شوخ یوا_

 ...دمیم حیتو بخور من برات توض وهیاب م وفتهیکه ن یاتفاق دیچرا رنگت پر یخانم_مهرزاد

 ... هیلیاخه مهرزاد دوماه خ_

 ... رمینرو نم یتو بگ یلین_مهرزاد

 ... ی؟! شرکتش چ یپس بابات چ_

 من سخت تره ... یبرا یدور نی.. بخداتحمل ا امینم تونمینم گمیم_مهرزاد

 ... یداره تنهاش بزار اجیحاال که بابات بهت احت شهینم یبر دیبا کنمیهر جور فکر م_

ه بر دیبا هیناخواسته ناراحت بود اما چاره چ یدوماه دور نیبود اونم مثله من از ا رهیکالفه به فنجون قهوش خ مهرزاد

خبر داده اوضاع  کردیرو اداره م یهپنا یمهرزاد که تو المان شرکت اقا یاز دوستا یکی اوشیس شبید نکهیمثله ا

 ... ششونیبره پ دیبا یدوماه هیدارن   ازیخراب شده و به کمک  مهرزاد ن یشرکت حساب

که منو محو خودشون  ییشدم بهش به همون چشما رهیبزرگو مردونش گرفت خ یدستا ونیم فمویظر دستاس

د بلن نباریچشما دل بکنم ... ا نی:چطور از ا دمیلب کرد که شن ریز یتوش  بود ... زمزمه ا یغم هیحاال  یول کردنیم

همه حس مشترک  نیدل بکنم .. از ا نازشو تونمیبرم نم تونمیچشمات منو جادو کرده نم یـــــلیتر گفت:ن
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 نییپر از اشکمو گرفتم ازش و سرمو انداختم پا یلبم جون گرفت.. لبخندم دووم نداشت و چشما یرو یلبخند

 ؟! یمطمئن_دارن .. مهرزاد ازی...به وجودت نیبر دیـــرزاد تو باگفتم:مهـ

 تکون دادم ..... دییبزنم فقط سرموبه نشونه تأ یحرف دادیاجازه نم بغض

 

 یول کنهیاز من دور بشه بغض داره خفم م خوادیدوماه م یروزا با سرعت گذشتن و امروز مهرزاد برا12۹قسمت

  ادتیع یکردن برا یرفتن مهرزاد بودن زودتر خدافظ انیامانو بابا که در جر..منهیلحظه رفتن اشکمو بب خوامینم

 بدرقه عشقم هستم. یو االن من فقط برا نطوریهم اسمیو مه یرفتن بن مارستانیبابا به ب یعمو

 یاسمون اب نمیبشه نب یخانمم بارون هیچشا نمیگزاشت برگشت طرفم وگفت:نب نیچمدون هاشو توماش مهرزاد

و اوردم باال گرفتم سمتش کممویهر لحظه کنارتم.. انگشت کوچ یکه فک کن زنمیچشاش قرمز بشه انقد بهت زنگ م

 گفتم : قول؟؟

 اون تو انگشتم گره خورد و گفت:قوله قول... کیتا انگشت کوچ زینکش یطول

ودم به نام خ زنمتیتر مزود یلحظه ازم دور ش هی زارمیبرگشتم نم یوگفت:مطمئن باش وقت دیاروم بوس مویشونیپ

د بوس برام اشنا بو نیدوست داشتن ..چقد ا ینی یشونیپ دنیبوس گفتیم شهیهم یفر ادمهی.. نمیزتریخدافظ عز

.. پس اونموقع هم کاره خودش بود... به دور شدن دیمنو بوس یمثله همون شب که خوابم برده بودم و حس کردم کس

ستم .. درو بگیخاک تو گورم کال از دست رفتم د ینقطه شد ا هیبه  لینگاه کردم تا تبد نقدینگاه کردم ..ا نشیماش

و سمت خونه و بعد هم پناه بردم به اتاق مییدو عیپر کرد سر نگویپارک یهق هقم فضا دیباالخره ترک یبغض لعنت نیا

تا فرودگاه  یزاشتیو کاش منر گفتمیمهرزاد کاش م یپرت کردم روش و هق هقم بلند ترشد چرا رفت موتختم خود

 یجورچ نمتیبب باری یحت نکهیبدون ا ارمیدوماه طاقت ب یبودم چجور شتیپ شتریساعت ب هی دیشا ومدمیباهات م

 تو کالسات.. نمیتو بب یرو بجا گهیاستاد د هی

 خوابم برد... یک دمیکردم که نفهم هیگر نقدیا

کم کم صدا واضح  کردیرو تکرار م یزینه چندان واضح چ ییو صدا خورمیتکون م یبه طرز وحشتناک کردمیم حس

..د پاشو  کلتیرو ه زمیریم ارمیپارچ اب م هی یپانش یـــــلین یدیخرس خواب نیه گیپاشو د یـــــلیشد :ن

 صورتم کنار زدم  ی...موهامو از جلو گید
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ت جلوم نقش بس یدادم .. و صورت فر یکردن تکون یدیپف شد یافسانه ا هیپلکام که مطمئن بودم با اون همه گر به

 هیپف داره ؟گر نقدیقرمزه؟ چرا ا نقدیچشات چرا ا یلین یشد یشکل نیچرا ا یـــــیگفت:وا یبلند ی..با صدا

 ؟! یکرد

 یکردم فرزانه ..دوباره اشکام راه افتاد ول هیپشتمو گفتم:اره گر ختمیاز جام بلند شدمو نشستم موهامو ر یحالیب با

 ؟!... یقربون اون دلت برم که تنگه بخاطر رفتن مهرزاد ناراحت یاله_یبودم ...فر یبغل فرتو  نباریا

 ناراحتم ... دهینرس جهیبه نت کیمزاکراته پنج به عالوه  نکهینه بخاطر ا_

حالو اوضاع  نیهم داشتم ...گفت:تو ا یبود واخم سیشد به صورتم که از اشک خ رهیاز خودش جدا کردو خ هومنوی

 ..حاال چند روزه رفته؟اایشینم الیخیهم ب

 سه چهار ساعته .._

 

 1۳۰ قسمت

تا  مونهیم یدوماه هی گفتیم ری؟!حاال ام یزنیعر م یدار ینجوریچند ساعته؟بخاطر چند ساعت ا ؟؟یچ_یفر

 خاک بر سره به احساست کنم خب دلم تنگشه .._رو شاخشه پاشو جمع کن خودتو بابا ...  یاونموقع البد خود کش

 یکمی یخوای... حاال نم مونهیازت نم یزیکه چ گیتا دوماه د یغصه بخور ینجوریتو بشم خب ا یمن فدا یاله_یفر

 ... چشامو یو سرمو چسبوندم به شکم فر دمیپر عیفندق افتادم سر ادهی؟!....... تازه  یمارو بپرس ینین نیهم حال ا

که  ینجوریباال و گفت:اخه مونگوله من ا دیابروهاش پر یر.. ف دمیقلبشو شن یصدا یفر ییداد زدم :ووو هویبستم .

 بشنون... توننیدکترا با دستگاه فقط م دیشن شهیقلبو نم یصدا

قلبشو بشنوم ..  یکرد صدا یکاریدکترا فرق دارن فندق چون من خالشم و دوسم داه  دمیخفه لطفا خودم شن_

 !!ه؟؟یحرف

 یضایهمه مر اید باال و با حالت دعا سمت باال گرفت و گفت:خداخنده هاش دستاشو اور نیخنده و ب ریزد ز یفر

 ... شهی..وضعش خطر ناک داره م کتمیبزار اوچ تیدوست منم تو اولو نیاسالمو شفا بده ا

 کنم ... کارتیچ دونسمیفندقه خاله دستو بالمو بسته وگرن م نیکه ا فیاز تو سالم ترم بابا ح_
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 )دوماهو دو هفته بعد(

و  یایب خوامیم میحرف بزن یشوصون بار تلفن یروز خوادیدلم نم گیخو دلم تنگ شده برات د  یایم یکپ  یمهرزاد

 ... نمتیبب

زنم زول ب نکهیا یبرا یخانم دنتید یبرا کنمیم ینمونده .. من لحظه شمار شتریدو هفته ب یلیدلت ..ن یفدا_مهرزاد

ه ک یتو گوش دیچیپ یدختر یصدا هوی.. ... رونیب میریم امیم میمستق دمیکه رس یچشات همون روز یاب یتو اون

 !!!!یایپس چرا نم یکجا موند زمیگفت:عز

 ی... و حاال فقط صدا یبا زنمیمن دوباره بهت زنگ م یلیگفت :ن عیسر یلیبود ..مهرزاد خ یک گید نیا ختیر قلبم

 !زم؟یبود که به مهرزاد گفت عز ی... اون دختره ک شدیم دهیبوق بود که شن

 هیدارن  یرانیبودم از مهرزاد که چند تا کارمندخانم ا دهیشرکت بوده شن یازکارمندا یکیمن چقد خنگما البد  یوا

 خواسی..م گیاوناس د نیالبد ع نمیو کال با همه راحتن ا رهیم ادشونی یاونور همه چ رنیدخترا هم که تا م یسر

 خودشو لوس کنه برا مهرزاد..

 ... رونیتاق اومدم بو از ا زویگزاشتم رو م یگوش

 

*** 

 1۳1قسمت

 ... ادیخانم اقاتونم که داره م یلیخب ن_یفر

 کنم ... زشیبرمو سوپرا خوامیم یاومد فرود گاه نرم ول یذوق دارم مهرزاد گفته وقت یلیخ یاره فر ییوو_

 هم بخرـ.. گریدسته گل  ج هیهم خوشگل موشگل کن  یاره حتما برو حساب_یفر

کبودت  اهویس زدمیبودم با کمر بند م ریام یباشه باشه ..حاال راتو بکش برو خونت شام بپز منم برم تو اخ من اگر جا_

 ... کردمیم

 .. یلیخــــــ یلین ییپرو یلیخ_یفر



 نیلوفر معصومی-نیلی

 

 
184 

 

 !!یبگ یندار دیجد زیشده چ یجمله برام تکرار نیبابا ا یا_

 .. یش یکی ابونیبا اسفالت خ نجایبرو تو تا نزدم ا_یفر

 شده .. ادیزورتم ز یحامله شد یماشاال ماشاال چشمم کف پات از وقت_

ه و گفتم: حمل دمیخند زیزدم بهش ر هیحرکت رفتم تو ساختمون درو بستم و تک هیسمتمو منم تو  دیپر یفر هوی

...  یزنیم توکبودت کنه نگو تو اون بدبخ اهویبگم بزنه س ریبه ام خواستمیبرو خونت دختر، منوباش م یشیورم که م

به در زدو گفت : کمتر چرت بگو چلغوز  وقت  یا ربهکه تا اون لحظه ساکت بود ض یخدا به داداش برسه ...... فر

دور شده  یکه کم دمیرو د یفر رونیسرمو انداختم ب یکمیدرو باز کردم  یهم ادم باش  خدافظ ... ال یکمی یداشت

 فندق باش ...خانــــــــــم مواظب خودتو  یداد زدم : فر

تکون دادمو اومدم تو ...رفتم طرف اسانسور .. هنوزاز  یصدام برگشت دستشو اورد باال و برام تکون داد منم دست با

 یخاک توموخ من اخه قد قد مرغ و قوقول یتو راه رو ا دیچیپ میگوش  یبودم که صدا ومدهین رونیاسانسورکامل ب

د ... ش دایپ  فمیگشتن از ته ک یصاب مرده کجاس پ اه باالخره بعد کل یگوش نیزنگ؟! ا یخروسم شد صدا هیقوقو

 کالفه جواب دادم :الــــــــــووو

 مهرزاد بود که گفت:سالم خانم خانما یصدا نیا و

 ؟ ی! کجاییتو یزدمو گفتم:مهرزاد یفیخف غیج

 تو قلب !_مهرزاد

 خبر خوش  ارم برات  هی یلیکه گفت:قربون خنده هات ن دمیخند

طاقت ندارم بمونم و فردا  گیخوشم.. مهرزاد با خنده گفت:منم هالک توام..د یبگوو بگووو که من هالک خبرا_

 یکل  میکه باهم باش امیاومده اما غروب م شیکارا پ یسر هیبرم شرکت  دیبا یول  نهیشیپروازم م ازدهیساعت 

 دارم.... یدلتنگ

. .. ایخدا نوکرتم مهرزاد عاشقتم باشه باشه ب یا یگیراست م یزدم و باهمون تن صدا گفتم:وا غیبلند ج نباریا

 عشقم .. یفعال با گیخب د_مهرزاد

 ... یگولیج یبابا_
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اشه که ب دهینشن مویافسانه ا یغایج نیتو خونه فقط خدا کنه مامان ا دمیبه پاره شدن بود پر کیباز که نزد شین با

 ... ایم بهت خداخودمو سپرد  کنهیباشه پوست از سرم م دهیاگر شن

 

 1۳2قسمت

 ننه ؟! یسی..مــــــــــامـــــــــــــان .....ن یـــــیآ یما م شیبه پ ییخوشگله کجا یمـــــام

باز کنم که چشمم خورد به  خچالوی.. ... مغنعمو در اوردم پرتش کردم رو مبل رفتم تو اشپز خونه خواستم در  ولیا

زود  سایمه نویامیبن شیپ رمیسر م هیمن  یــــلیبود دستخط مامان بود  نوشته بود: .. ن دهیکه روش چسب یکاغذ

 رو مبل برش دار .... یاون مغنعتم اگر انداخت یکرد رونیخونه رو و نمیبب امی..ن امیم

خدا فردا  یییینفس رفتم باال .... وا هیدر اوردم و  خچالیابو از  یمنو ... بطر شناسهیمامانم م ادیخوشم م خخخخ

 ... .. شهیم ریغافل گ یلی....خ نهیمنو تو فرودگاه بب کنهیمهرزادچقد تعجب م

* 

 یخوب بیترک یمشک دیسف فیو کالج و ک یو شلوار تنگ مشک دیانداختم رو سرم  با مانتو کوتاه سف مویمشک شال

 و پنکک ملیرژ قرمز و ر هیتو  شمیخودم دادم ارا لیتحو نهییتو ا یشده بودم لبخند پتو پهن کیش یبود حساب

اخالقم که با عطر دوش  نی..ا کلمیسرو ه وکردم ر یعطرم خال شهیخوب بود ش یدر کل همه چ یخالصه شده بود ول

کردم و با عجله از  یخدافظ ی.. از مامان سر سر گیم نویا شهیمحترمم رفته  مامان که هم ییدا  دیبه  سع رمیگیم

گل  یبه سمت فرودگاه حرکت کردم ... با توقف راننده به درخوات خودم جلو یستاک نیاومدم  بااول رونیخونه ب

 ... دمیخر یرز اب لدسته گ هی یفروش

 

 1۳۳قسمت

 نیخدا پ چرا ا یو عاشقش شدم ا کردمیم تشیاذ یکه کل یهمون گیمهرزاده د نیچقد استرس دارم .. بابا ا اوه

 شدم ادهیحساب کردمو پ شویبخودم اومدم کرا میدیراننده که اعالم کرد رس ی.. با صدا زنهیقلبم داره تو حلقم م

......... 
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 فرودگاه و اعالم کرد که پرواز مهرزاد نشسته .. یتو فضا دیچیپ یخانم یمکش مرگ ما یصدا

س ... اوناهاش خودشه اره ... نف دیمسافرا چرخ نیدوباره استرس اومد سراغــــم ... نگاهم ب یــــــــیوا

 رشتیوقتشه دسته گل تو دستمو محکم گرفتم و مسمم راه افتادم طرفش هنوز چند قدم ب گید دمیکش یقیعم

 ی.. دستشو اورد باال و طول کنهیم کارینجا چیصحنه رو به روم سر جام خشکم زد ..ب... بهار ا دنینرفته بودم که با د

کرد منتظر بودم تا بر خورد  یغلط نیهمچ یبه چه حق یمهرزاد .. دختره عوض یکه حلقه شد دور بازو دینکش

 دسته گل از دستم ول هویکه  شدیچ دونمینشون نداد نم  یعکس العمل چینگفت ه یچیاما ه نمیمهرزادو بب یعصب

 شد و افتاد.....

فرهود  یصدا... با  رونیاز سالن فرودگاه زدم ب رهیمهرزاد چرا اجازه داد که اون دختره دستشو بگ یچ ینیشدم  جیگ

 !نجا؟یخانم شما ا یلین_.. فرهود کردیم کاریچ نجایا گید نیشدم ا خکوبیسرجام م گید باری

رفت؟! چشات بخاطر اون مهرزاد نامرد پر اشک  یمهرزادوبا ک یدیپر اشک بود زول زدم بهش ..دوباره گفت:د چشام

 شده ...

منتظر جواب بمونم حرکت کردم دوباره مهرزادو بهارو  نکهی؟!...بدوت ا یدیگفتم:به مهرزاد من نگو نامرد فهم باحرص

 فرهود بود ... نیشدم ماش رهیبه کنارم خ نیشدنو حرکت کردن ... با بوق بلند ماش نیسوار ماش نباریا دمید

 باال ... ایبرم دنبالشون ب خوامیسوار شو م ایب_فرهود

 حرکت کرد ... یمعطل یسوار شدمو و فرهود ب یچرا ول دونمینم

 

 1۳۴ قسمت

 نکنه .. یباز نیگفتم تورو وارد ا یبه اون مهرزاد لعنت_فرهود

 !؟یدیفهم یگیگفتم: دفعه اخرت باشه به مهرزاد بد م یبلند یکل صورتمو پوشونده بود باصدا اشک

نگه  نویحرفش ماش نی.. بعد ا یدیکه تا االن نفهم یساده لوح یلیپوزخند نگام کردو گفت:قبال هم بهت گفتم خ با

مواجه شدم که بهارو مهرزاد باهم  ینگاهشو دنبال کردم و با تابلودفتر اسناد رسم جیاشاره کرد گ ییداشت و به جا

 بده.... حیبودم تا برام توض نتظررفتن داخل ... دوباره نگاهمو دوختم به فرهود انگار م
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 یهمفیکه عاشقشه م یرفته نصف سهام شرکتشوبزنه به نام بهار کس یشد فتشیاقا مهرزادت که انقد ش _فرهود

 ...دادیبهار جونشوم یمهرزاد برا دونهیم رمیام یعشق اولش حت

رو صورتم مهرزاد  ختیریوقفه م ی:بســـــه ساکت شو بســـــــــه به هق هق افتادم ... اشکام بدمیکش ادیفر

 گید ختمیاشک ر نقدریفرهود حرکت کرد ا نی.. دوباره ماشایخدا شهینبود مهرزاد عاشقم بود باورم نم یاهل نامرد

 شاپ.. یرفتن تو کاف ادوبهارمهرز نی!بب؟یخوب یــــلین_تو تنم نمونده بود.. فرهود یجون

گفت:هه باشه حرف بزن  یبا مهرزاد حرف بزنم ... فرهود با حالت عصب دیدروغه همش دروغه  بخدا دروغه من با_

.... اشکام  باشدیشماره مهرزادو گرفتم .... مشترک مورد نظر خاموش م عیباهاش حرف بزن.. سر ریگباهاش شمارشو ب

 شدن ... ریدوباره سراز

 ...کنهیخاموش م شویکه با بهاره گوش یپس هنوز موقع_فرهود

 

 1۳۵قسمت

شدم و سمت کافه رفتم ... خواسم برم تو که  ادهیپ  نشیفرهود از ماش یتوجه به حرفا یپاک کردم و ب اشکامو

 به خون نشستم نگاش کردم ... یجلوم سبز شد ... با چشما رونویهمزمان بهار اومد ب

منو  تونسینم چوقتیسخته برات اما من عشق اول مهرزادم اون ه دونمیم یعاشق دونمیجان م یلیاروم باش ن _بهار

 یبا من بود کرد  اما تو ببخشش االن بر یلبجباز یبچگانش که برا ید بازفراموش کنه درسته اشتباه کرد که تورو وار

 نداره ..... یا دهیفا یتو و باهاش دعوا کن

 فیمن قصه تعر یبهار همون دختر قبله البد االن که با مهرزاده انقد ارومو مهربون شده و داره برا نیا شدینم باورم

 م:االن خوشحاله ؟!داشتم نلرزه گفت یکه سع یی... با صدا کنهیم

 ..خوشبخته؟ باتو

که عاشقشه  یخوشبخته کنار من کنار کس یلیاره خ_کردو جواب داد ششیمهمون صورت پر از ارا  یلبخند بهار

 ؟؟یخوایجسم مهرزاد با تو باشه و روحو قلبش کنار من ؟!م یخوایمنم عاشقشم تو که نم
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رو گفت: پس ب مینیعطر تندو زنندش رفت تو ب یبه نشونه نه تکون دادم .. دو قدم جلو اومد و بازومو گرفت بو یسر

شتن دا یپلکام که سع نیقطر اشک لجوجانه از ب هیراحتش بزار ...  یکنه و خوش باشه اگر عاشقش یبزار راحت زندگ

فتم: باشه گ رفتمیشتمو کردم به بهارو همونطور که مپ مبا دست پاکش کرد عیگونم سر یمهارش کنن گزشتو افتاد رو

. جلوم.. دیفوهود پر هویرو حرکت کردم ...  ادهی.. فقط.. فقط .. مواظبش باش .. پامو تند کردمو به سمت پــــرمی.. م

 برم .. خوامیکالفه گفتم:برو کنار م

 .... رسونمتیمن م یریکجا م_فرهود

 تنها باشم برووو  خوامی! برو م؟ یکنی... ولم م رمیبرم بم خوامیم_

 سرعت از کنارش گزشتمو رفتم ... با

**** 

و  دیخر یبرام بستن میکه اون روز با مهرزاد اومد هی.. همون پارک نجایبه ا دمیچقد گزشته که حاال رس دونمینم

 نیروش ا میکه نشست هییهمون جا قایدق نجایاعتراف کرد به عشقش .. وارد پارک شدم و اروم اروم قدم زدم .. ا

قط ف ینی یزد شمیات ینجوریپس چرا ا یلعنت یکرد یمهرزاد گفت .. پس چرا نامرد نویشاهد عشق ما بود ا مکتین

گردنمو با دست فشار دادم .. مگ نشونم  یاشکام شروع شد .. پالک تو دنیو بار دیبووود اخه چراا بغضم ترک یباز هی

همش دروغ بود !!!  یعنیشاهد عشق ما بودن  نایعشقمون بود ا ینشونه ها انیخدا ا  مکتین نیپالک ا نیا ینکرد

 ریز یزود زد نقدیاستاد ا یرفت اقا ادتیبهم  یچــــــرا مهرزادتو قول داد یباهام کرد نکارویچرا ا ینتاخه لع

 گیکنم ... د کاریکنم بدون تو چ کاریقلب شکسته چ نی... با ا یزد دموی.. انقد زود ق یباهام شهیهم یقولت گفت

 پر از دردو غصه .... .... دل هینداشتم فک کنم اشکامم خشک شدن من موندم  ختنیر یبرا یاشک

 

 1۳6قسمت

م به صفحش انداخت یگرفتم جواب بدم ... نگاه میتصم گینباردیرو اعصابم بود ا ممیشده بود زنگ گوش کیتار هوا

 .. یتو گوش دیچیپ نیمایبود .. دکمه اتصالو فشار دادمو داد بن نیامیبن

 الووو.......  یرفت  یساعت نه شبه معلوم هست کودوم گور یکجا وونهیدختره د یـــــــلین_یبن
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ه ک ییشده بود بهم با صدا رهیکه خودشو بهم رسوند .... با دهن باز خ دینکش یدادم و طول نیامیپارکو به بن ادرس

 ... هنیبب افهیق نیمامان منو با ا خوامیخونتون نم یامشب منو ببر شهیم نیامیگفتم:بن ومدیانگاراز ته چاه در م

 .......... میگفت: اره اره پاشو بر عیکه با حرف من تازه از شوک خارج شدسر نیامیبن

 یبزور تکون نیهم افتاد ..... با توقف ماش یزود پلکام رو یلیدادم  چشام مسوخت و خ هیپنجره تک شهیبه ش سرمو

که تا االن سکوت  دیهم حال خراب خواهرشو فهم نیامیه از اشکم دادم و بازشون کردم ... به گمونم بنخست یبه پلکا

 یخودشو پرت کرد تو بغلم اما من خال اسیچهار چوب در مه و..... با حضورم تدهیسوالم نپرس هی یکرده و حت اریاخت

 نیامیخودشو ازم جدا کرد و نگاه پرسشگرانشو به بن اسیحرکت کنار بدنم بود مه یبودم دستام ب یاز هر حس

 نپرسه ... *** یبهش فهموند سوال نیامیبن نکهیمث ا یدوخت ول

 

 1۳7 قسمت

.. دو تا تقه به در خوردو  دارشدمیسردرد افسانه ب نیخوابم برد و حاال هم با ا یک دمیکه نفهم ختمیاشک ر انقد

اومدو نشست کنارم ... لب باز کرد  یحرف چیه یکردم  ب ی،سالم اروم دمیخودمو کنار کش یوارد اتاق شد کم نیامیبن

 یگبرام ب دیحاال با یحالت چقد خرابه ول دمیچون د سهبپر یزیچ اسمیو نزاشتم مه دمینپرس یزیچ شبیو گفت: د

 هافیحاال با ق دیرسیخنده هاش به گوش فلک م یکه صدا یبرده خواهر کمیکه لبخندو از صورت خواهر کوچ شدهیچ

!! چشات کاسه خون ؟؟یدید افتویق یشد ینجوریا هویکه تو  شدیدوروز چ یکی نیپژمرده کنارمه .. اخه تو ا یا

ه من ... حاال ب شهیو کله دماغتم سرخ م وفتهیقرمز م یکل صورتت لکا یکنیم هیگر یوقت اتیبچگ نیعشده هنوزم 

 ..یــلین شدهیچ یگیم

خواهر داشتم چون  هیکاش  ینگفته بودم ا چوقتیراحت بودم و ه نیامیبا بن شهیبگم ... هم دیبا یچ دونسمینم

ق عاش نکهیبرادرم از ا یمسئله فرق داره سخته برا نباریا یبهش گفتم،ول مویهمه جا کنارم بوده و همه چ نیامیبن

توش  یبه چشاش که نگران یهاوردم باال نگا وسرم هیچاره چ یشکست خوردم حرف بزنم ... ول ییجورا هیشدم و

باهاشون شدم.. و شروع کردم  یدستم و مشغول باز یدوختم به انگشتا نوییانداختم دوباره سرمو اوردم پا زدیموج م

بر خورد به عنوان برادر  نیبر خورد به عنوان استادم اول نیبه گفتن از اون روز پشت چراغ قرمز واون تصادف اول

 م....گفت یزنداداشم .. از همه چ
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اغوش گرم و پر از محبت  هی سه،یخ نیامیبن راهنیبارش اشکام شروع شده که حاال پ یچقد گزشته و از ک دونمینم

اگر  دیشا کشهیداره خجالت م یـــلیجالب شده ن دمیاز بغلش خارج شدم و نگاهمو ازش دزد نیبرادرانه شرم گ

 االن ..... یول گفتمیتمام از عشقم م ییشکست نخورده بودم با پرو

ازم ب نیامیکه تا االن سکوت کرده بود گفتم: بن نیامیجراتمو جمع کردم و نگاهمو اوردم باال و دوختم به بن تمام

 خوامیترم تموم شه م نینمونده تا ا شتریفک کردم دوتا امتحان ب یلیبرم خ خوامی!من مشهی؟!مثله هم یکنیکمکم م

رو مامان بابا کنمیفقط خواهش م امیکنار م هیتر با قض تراح ینجوریا تو شمال باشم الیعمه ل شیمدتو پ نیبرم ا

 کن ... یراض

  شهی؟!باورم نم شهیدرست م یهمه چ ینجوریا یمطمئن یول کنمیمن همه کار برات م کهیکوچ یابج_نیامیبن

گزشته در  کردمیم یسادگ دیتموم شده و اونم االن خوشحاله من نبا یهمه چ گید_نامرد باشه ..  نقدیمهرزاد ا

 ؟! قبولهنگو  اسمیبه مه یبدونه من کجام .. لطفا حت چکسیه خوامیگزشته فقط نم

 قبـــوله ..._نیامیبن

 .. ایبگ اسیاز گل کمتر به مه اسهیوچون مهرزاد برادر مه هیقض نیبخاطر ا خوامینم نیامیبن_

 ... زارنینم یا گیکس د یپا ویگناه کس یزدو گفت:تو رسم جوون مرد یلبخند تلخ نیامیبن

 

 1۳۸قسمت

وشگله خانم خ یرو مخ والده محترمه کار کنم تا بزارن بر دیخونه با میصبحونتو بخور که بر ایخانم پاشو ب یلین حاال

....... 

**** 

 نهینزاشتم اون منو بب یول دمیپشت سر گزاشتم ... .. مهرزادو تو دانشگاه د ینسب تیهم با موفق یامتحان اخر دوتا

ق تا عش شمیدارم دور م نیا دیانتخابش نبودم ... به ام چوقتیه دیشا سمینتخاب خودشو کرده و من انتخابش ناون ا

 گیس دعاشق ک تونمینم چوقتی..و ه رهینم نیاز ب چوقتیدونم هیوگرن م امیبتونم باهاش کنار ب رهیتو قلبم اروم بگ
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بهار باشم ..  یجا خواستیکه مهرزاد نتونس عشقشو فراموش کنه .. اره من حسودم اره دلم م یبشم .. همونجور یا

 من انتخاب مهرزاد بودم ............ خواستیدلم م

 برم ... ........... خوامیبفهمه که م دینبا یکنم ول یازش خدافظ دیفرزانه با شیبرم پ دیبا

**** 

 فندق خاله چطوره؟؟؟ حال

 ... هی!عاله؟یاصال خوب چ خوبه خوب_یفر

روش نشسته بود زانوزدم کنارش سرمو گزاشتم رو شکمشو  یکه فر ی.... ..... از جام پاشدم و رفتم کنار مبل ولیا_

 گیکنارت باشم ....... ... از جام بلند شدمو گفتم:من د یایم ایبه دن یوقت شدیچشامو بستم ... اخ فندق من کاش م

 برم ...

نه ک یو ازت معذرت خواه نهیتورو بب دیبا گفتیبود م نجایا شبی؟؟دیبا مهرزاد قهر یلیگفت:ن شد بهم رهیخ یفر

 ؟؟!!... هیچ انیجر

 یزیداد !!... بغض تو گلومو خوردمو گفتم:چ میباز نکهیکنه بخاطر ا یمعذرت خواه خوادینشست رو لبم م یپوزخند

 ... .. شهیتو خودتو ناراحت نکن حل م یجون یفر سین

 ... یلین گید یموندیباشه،حاال شام م_یفر

ه دوستم نیتر یمیبرم... رفتم جلو و محکم بغلش کردم ... چه تلخه که به فرزانه که صم دیکار دارم با زمینه عز_

 رو بگم ..... .... یقلب لعنت نیدرد ا تونمیبگم نم یزیچ تونمینم

 خاص یماریراستشو بگو اگر ب ینیمنو بب یخواینم گید یانگار یدیمنو سفت چسب یجور هی ااایلهم کرد_یفر

خاص گرفتم .. ال عالجه  یماریزدم .. اره ب یبگو به من طا ...... ازش جدا شدم و لبخند تلخ یشیتلف م یدار یگرفت

 خدا فظ ...... ااایخودتو فندق خاله باش واظب؟!.... گفتم:م قیرف میدرد عشق دار یبرا ییدرد قرص و دوا نیا

 وزه من ...خدافظ چلغ_یفر
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بود از پنجره برام دست تکون داد منم  زونیانداختم طبق معمول او نایا یبه پنجره اپارتمان فر ینگاه1۳۹قسمت

 یدکرینم نکاروی..مهرزاد کاش باهام ا نمیبیرو نم یفر گید ینی...  یاصل ابونیتکون دادمو ورفتم سمت خ یدست

همون صبح تو  یبرم اونورتموم کنم  وقت رسمود هیگرفتم بق می... تصم زدیتو نم یبرا نمیقلب تو س نیکاش ا

اما قبول کرد تا بابا و مامان صحبت کنه .......  دمیکامال فهم نویناراحت شد ا یلیگزاشتم خ ونیخونشون باهاش در م

  داشت نیامیخطو فقط بن نیشماره ا بمیمانتوم بود بلند شد دستمو بردم تو ج بیکه تو ج یزنگ گوش یصدا

 جواب دادم :بـــــله ؟! هودش برام گرفتخ

بگن  یسبه ک دیقانع نشدن که نبا نکهیصحبت کردم اما مثل ا نایزود خودتو برسون  خونه با مامان ا یلیسالم ن_یبن

جلوش و بعدش  دهیخانوادس و امکان نداره که نفهمه مامان لو م نیعروس ا اسیمه نیامی......کالفه گفتم:بن ییکجا

 کف دست مهرزاد ... زارنیسه سوت م

 مهرزاد در به در دنبال تو باشه؟؟؟؟؟.......... یکنیفک م ینی_یبن

 جز  اشک داشته باشه... یلیتار شد فک نکنم دل  چشام

 احمقانس که دلم بخواد مهرزاد دنبالم باشه ؟!!!..... یلیخ

خدافظ  ادیزود ب ادیتو نم ی؟؟؟صدا یــــــلی؟!ن ی؟من فکر همه جاشو کردم .. صدامو دار شدیچ یلین_یبن

 .. و به راهم ادامه دادم.... دمیکش یقی....نفس عم

******* 

که  ومدیمامان م یصدا یبندشو باز کنم در اوردم و چپوندم تو جا کفش نکهیطبق معمول بدون ا مویکتون

 ییناج ارویقضا شهیمانه من همما نیرو کشته به من بگو مادر .... کال ا یجان اگر تصادف کرده کس نیامی:بنگفتیم

 کردم یشده کردم و رفتم تو هال .....سع قیرف یروزا با اشک حساب نیکه ا یمهمون صورت یزورک ی...لبخند کنهیم

ا ب شهینگران و بابا مث هم یقبل رفتار کنم ....بلند گفتم : ســـــــــــــالم خانواده ..... مامان با حالت نیع

 مامان خانم ... یهمه نگرانش نیکوچولو ما که شما ا یلین نمیا دییگفت:بفرما نیامیلبخند جوابمو دادن و بن

 جامعه پره گرگه ..... نیحال منو مخصوصا دختر, ا یفهمیهنوز نم یتو بچه ندار نیامیبن_مامان

 رو .... هیقض یکنیم ییلبخند گفتم:مادره من چرا جنا با
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 ؟؟؟؟؟ یریبدونه کجا م یکس دیجواب داد: چرا نبااخم کردو  مامان

بدم  حیگفت :مامان گفتم که برات چند بار توض عیسر دیکه سکوته منو د نیامیبگم ... بن یلحظه قفل کردم که چ هی

بدونه مسائل  ادیخوشش نم یلی،ن هیلیکجاس مهرزادم که استاد ن یلین یبگ یهر ک ینداره شما برا یلیاخه دل

 ..... شویشخص

کننده  قانع لتیفقط دل میبگ دیچرا نبا اسی!!! باشه حرفت قبول به فرزانه و مه بسیمگ مهرزاد غر نیامیوا بن_مامان

 باشه ...

 هم نداره .. یا گید لیدل چیه نیفکرش ازاد شه هم کمی خوادیفقط م یلیمامان ن _یبن

 

 1۴۰قسمت

مشت  تی.... دستامو از شدت عصبان خوادیم ینجوریباال اورده که ا یبگو چه گند هیچ ایمسخره باز نیوا ا_مامان

گفتم: بسه مامان  مگ من  کردنیچقد صدامو باال بردم که همشون با تعجب نگام م دونمیکردم و از جا بلد شدم نم

دم خسته ش ونمخیدارن اونم من که دانشجوام و درس م ازیوقتا ادما به ارامش ن یگاه ارمیبچه کوچولوام که گند باال ب

برام ...... رفتم تو اتاقم و  سیمهم ن گیبگو کجام د یدوسدار یشمام به هرک رمیاصال م اتونیاعتماد یهمه ب نیاز ا

 درو کوبوندم خودمو انداختم رو تخت .....

 نداشتم .... یا گیدارم ..به فرزانه دروغ گفتم به مامان بابا دروغ گفتم اما چاره د یحال مضخرف چه

  نییکه چند تا تقه به در خوردو بابا وارد اتاق شد خودمو بزور بلند کردمو سرمو انداختم پا دینکش یطول

 ....... میگینم یراحت به کس التی... خ نی..هم میدخترم هم من هم مامانت فقط نگرانت یلین_بابا

********* 

 یصندل یرو رمیبه خواست خودم با اتوبوس دارم م نالیتا ترم انیکردم و نزاشتم ب یمامان بابا تو خونه خدافظ با

دست تکون دادم و منو مهمون لبخند گرمو قشنگش کرد نگاهمو ازش گرفتم تا  نیامیطرف پنجره نشستم و برا بن

 .... اتوبوس حرکت کردسمت شمال ......................................... نهیاشکامو نب لیس
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 ��نداشت ... میبرا یزیکه جز غم چ یشهر از رفتم��

 ��دل نسوزانم ... نیرا در اتش ا گرانیتا د رومیسوخت م دلم

اش را  یقراریدل ب یا ریبگ ارام ��........سیمن  ن گرمالیخواب کنم که د یکس ادیچه سخت است دلم راهر شب با  و

 ��است ...االن خوشحال  میبگو توانمیم یوعده آمدنش را به تو بدهم ول توانمینم ��نکن ....

 ��نتوانم بخندم .. گریکرد که من د یاما کار خنددیم خودش

 

 1۴1قسمت

 *دو ماه بعد *

  

  ""مهـــــــــــــــــــــــــــرزاد""

 

و به  مکردیعکسو بزرگ نم نیشدم به عکسش اگر ا رهیقبل خ یتو قفل چرخوندم و رفتم تو مث روزا دویلیک کالفه

 دل تنگ یلیعکس  خ نیبشم به ا رهیکارم شده روزا در به در دنبالش باشم و شبا خ شدمیم وونهید زدمینم  وارید

دختر چرا همه دست به  یکجا رفت یلیندارم اخه ن بردو ماه که ازش خ شهیم قایدق شهیام امروز م ییایدر یچشا نیا

  گهیدروغ م دونمیم یول دونمینم گیهم م یفرزانه هم خبر نداره ....بن یحت ییدست هم دادن به من نگن تو کجا

. . میتوجهمو جلب کرد .... نگاهمو از عکس گرفتمو دوختم به گوش می...زنگ گوش هوی ــشدیچ یمگ عاشقم نبود

همش  گیطرف د هیبهار هم از  نیطرف داغونم کرده حضور ا هیاز  هی یلیرفتن ن سیهرزه.. ول کن ن ترهدخ نیبازم ا

 مویگوش عیکه ازش متنفرم خستم کرده خدا .. رد تماس دادمو سر کنهیشه و باور نم کیداره به من نزد یسع

رو  ختهیلباسام ر چیساندو پوستپر شده از کاغذو جعبه غذا و  نیتو خونه کف زم دیخاموش کردم ... نگاهم چرخ

ود عکسو حواسش نب نیرو زدم بهش ا یلیروبه رو که عکس ن وارید نیبه جز ا ادیخونه بدم م نیا یمبل از همه چ

و چال لپش  با نمک ترش کرده .. پاشدم و رفتم  بارهیم طنتیرو لباشه از چشاش ش ینیریازش گرفتم ... لبخند ش

 گید نیچقد داغون شدم بب نیمن نگام کن بب هیــــلی.... ن شیمهتاب تصور یرو دمیعکس دستمو کش یجلو
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. فکرا ... نیاز ا شمیم وونهیدارم د یرفت یگزاشت هویدوماه برام به اندازه دوسال گذشته چرا  نیبرام نمونده ا یجون

خاموش شدن  بادوماه  نیتو ا یول دمیکشینم گاریس چوقتیروشن کردم ... ه یگاریخودمو پرت کردم رو مبل و س

 ..... یو چهارم یبعد سوم کنمیرو روشن م یدوم یاول

الــــــو جانم _بود.. جواب دادم ..  ریبه شماره انداختم ام یتوخونه برش داشتم  نگاه دیچیزنگ تلفن پ یصدا

 داداش..

 که خاموشه.. تمیپسر گوش یومدیامروزم که شرکت ن یگفت :  سالم مهرزاد کجا بود یبا حالت نگران ریام

 ... کنمیجبران م گردمویکنم دوباره برم دایرو پ یلیشرمنده همه کارا افتاده رو دوش تو صبر کن تا ن_

کجاس  گهینم نیامی.....بن سمیکه نگران توام نگران زن پا به ماهم ن نقدیا یکنیخودتو نابود م یدِ ال مصب دار _ریام

 ؟؟

جونشون بهم بنده امکان نداره که ندونه فقط  نیامیو بن یلیمطمئنم،، ن دونهیبخدا م دونهیم یول دونمینم گیم_

 .. گهیچرا به من نم فهممینم

 ... گهینم یزیمامانش هم چ یحت گهیهم نم شد اخه به فرزانه ینجوریا هویچرا _ریام

 رمیم ایجاس ک یلیبگه ن دیبا ای گمیم نویامیبه بن زنمیگرفتم زنگ م ممویتو موهام و گفتم: من تصم دمیکش یدست

 پرسمیرو م یلین یاز عشقو عالقمو.. جا گمیبهش م ویباباش و همه چ شهیپ

 

 1۴2 قسمت

خدافظ ... شماره _فعال خدافظ..  گیشه... من برم د دایپ شاالی... مواظب خودت باش مهرزاد ا هیفکر خوب نیاره ا_ریام

 که گفت: الو بله؟ دمیشن شویمردونه و جد یگرفتم... بعد چهار تا بوق صدا نویامیبن

 الو سالم مهرزادم.._

 دستتون باشه صداش کنم .. ی؟گوش دیکار دار اسیسالم اقا مهرزاد با مه_نیامیبن
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 یالک یدارم ول یچه کار یکاردارم وحت یبا ک دونسیخودش خوب م کردیبر خورد نم یباهام انقد رسم چوقتیه

 وسط.. دیکش اسویمه

 صدا نکن ... اسویبا خودت کار دارم.مه نیامیبن_

 !شنومیبگو کارتو م_نیامیبن

 کجاست؟ یلین گمیجمله م هیتو _

 ... ــــــدونمی..نم گمیکلمه م هیتو_ نیامیبن

 ؟؟ی؟؟مطمئنیدونینم_

تو، تو محل کارم تو خونم  یهس یگفت: اره مطمئنم دنبال چ دمیفهمیخوب م نویصداش باال نره و من ا کردیم یسع

 ی؟!قبول! اقا یدونیزدم : باشه تو نم ادی... کنترلمو از دست دادم و فر یریگیرو م یلیو سراغ ن یهمه جا دنبال من

کجاس..  یلیکه ن پرسمیو ازش م گمیم ویچ مهمن عاشق دخترتونم ه گمیو م ششیپ رمیم دونهیرسام که م

 ..یکن یکار نیهمچ یحق ندار_نیامیبن

 مهرزاد ... یکنینم نکارویتو ا_نیامیبن

 ..هیامتحانش مجان_

 اونجا امیم گیساعت د کیخونه باش _نیامیبن

 اول یشد.. کاش همون روزا میباالخره تسل نیامیخوشحال بودم بن یلی... خیتو گوش دیچیممتد پ یبوق ها یصدا

 .. کردمیم دایرو پ یلیو زودتر ن گفتمیرو م یزیچ نیکه رفته بودم سراغش همچ

 نیامیبن یاماده باشم که وقت دیبا دمیپوش یشلوار سرمه ا راهنیکردم .. پ زیخونه رو تم کمیبه کارشدم و  دست

 نشستم رو کاناپه  منتظر اومدنش شدنم  یلیادرسو دادفورأ برم دنبال ن

سرد باهم دست  یلیو درو باز کردم ... خودش بود.. دستمو براش دراز کردم و خ دمیاز جا پر فونیا یصدا با

 نفره و منم رو به روش جا گرفتم..گفتم:خب؟ هی..نشست رو مبل میداد
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واهر توام خ  شهیداره بهتر م یول سیاالنم حالش خوب ن دهیکش یچه عذاب دونمیکجاس م یلین دونمیمن م_نیامیبن

 گید یدنبالش نکرد تو که راهتو انتخاب کرد ریسراغشو نگ کنمیمهرزاد خواهش م یکنیحس منو درک م یدار

 زجر بکشه ... وبارهد خوامیفراموش کن نم ویلیو ن تیبرو دنبال زندگ یدار یلیبه ن کاریچ

 ی..با تعجب گفتم :چ دونمیرو انتخاب کردم که خودم نم ی...من چه راه یچه زجر گهیم یچ نیشده بودم ا جیگ

 رو دوست دارم ... یلیمن ن نیامیبن شمیمن اصال متوجه حرفات نم یگیم

دنبالش نباش ..با  گی... فقط د یکردیباهاش تا نم یکه اونجور ینشست رو لبش و جواب داد:دوسش داشت یپوزخند

ا :من ت دمیتالش نکن..از جاش بلند شد و رفت سمت در ... هوار کش یبهت نگه..پس الک یزیچبابا هم هماهنگ کردم 

 درو باز کردورفت فمتوجه به حر ی.. ب کنمیم داشیگردموپیکه زندم دنبالش م یروز

 

 1۴۳ قسمت

 ... ... خوامینم یلیبدونه ن ویچی... ه یلعنت به هه چ یزندگ نیبه ا لعنت

 ............ یهمه سردرگم نینجاتم بده از ا ایخبرم ازش خدا یافتاده که من ب یچه اتفاق دهیعذاب کش چرا

 یغذا خوردنم برام ب گیروزا د نیخوابم برد ... دلم ضعف رفت ا یک شبید دمیتو سرم ...نفهم دیچیپ یدیشد درد

 .... برمینم یزیاز چ یشم لذت ریو س رمینم یتا از گرسنگ خورمیفقط م هیمعن

 شدم رفتم سمت اشپز خونه .... ندبل

 مهربــــــون ... ریصبحت بخ یخانم یــــلین ســـــالم

 زایچ نی... دل خودمو با هم یسالم کن یدار واریعکس بزرگ رو د هیکه فقط ازش  یهر روز به عشق هیمضخرف عادت

 فمویکت و ک ستیهنوز تنم بود اونقدراهم بد ن شبید ینون گزاشتم تو دهنم و لباسا کیت هی...  کنمیخوش م

 سر به شرکت بزنم .................. هی دی..امروز با رونیبرداشتم و رفتم ب

 .... ریکه با تعجب بهم سالم کرد ،سالم کردم ...و رفتم تو اتاق مشترکم با ام  میمنش یاشاره سر به خانم احمد با

 ..داش مهرزاد ... یسالم خوش اومد_ریام
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 خب بهش عالقه ینداشت ول ینقش یلیشدم ...اون تو نبودن االنه ن رهیبود خ دهیکه فرهود روش لم یاخم به مبل با

 بشم .. هیتخل یکمیتا  نییپا ارمیفکشو ب خواستیدلم م یلیکه داشت خ

 پسر ... یکجا یبه بازوم دادو گفت:هو یتکون ریام

 ... خوادیم یداره چ کاریچ نجایا نیگفتم:سالم .. ا رمینگاهمو از فرهود بگ نکهیا بدون

 کدورتا رو کنار بزار ... نیا میهس یمیقد یواا مهرزاد ما رفقا_ریام

مسخره فرهود بدجور رو مخم بود ..ـ با کراهت از جاش پاشد و دستشو گرفت جلوم : بــه سالم استاد  پوزخند

حرکت پرت کردم رو کاناپه و دستامو  هیبا  فمویک  شتگیدستش و صورتش م نی... نگام ب قیشف قیرف نیراست

.. عشق من االن کجاس  ابونیشدم به خ رهیخ سادمیشلوارم از کنارش رد شدم و کنار پنجر ه وا بیانداختم تو ج

ه خودش ب زویتمسخرام ویعصب افهیبفهمم چه  ق تونسمیپشتم به فرهود بود اما از لحنش م نکهیشهر ... با ا نیا یکجا

بخار شده رفته تو هوا ... اخه  نیشده؟!اب شده رفته تو زم بیکه دختره غ یکرد کاریچ یــلیگرفته و گفت:با ن

ازعشق  یزیکه چ ییتو یدختر نیرو همچ یدست گزاشت یغلط کرد یخوشبختش کن  یشتکه عرضه ندا ییتو

 و تو ...... دونمیه من مکم بش یلین هیتار مو هی.. بهت گفته باشم مهرزاد خان  سین تیحال

 دیباریچشام که مطمئن بودن ازش خون م دنیبرگشتم  با د هویچشامو گرفت  یخون جلو گیحرف اخرش د نیا با

 حمله کردم بهش..ـ ایوحش نیخفه شد و من ع

و دهن غرق در خونشو  ینیب فشیبا اراج دمی..به مرز جنون رس رفتینم رونیدستم زنده ب رینبود از ز ریاگر ام دیشا

 رفت رونیبا دست گرفتو از اتاق فورأ ب

 

 1۴۴قسمت

 اخه مهرزاد یبالرو سره فرهود اورد نیچرا ا_ ریام

 رو خواست بگه؟! اره؟؟؟؟ یتا هر مضخرف موندمی؟؟ساکت م گفتیم یچ یدیحرص گفتم:نشن با

 پرت کردم رو مبل و چشامو بستم ........... خودمو
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شرکت  پشت چراغ  رفتمی.... اون روز داشتم م تاشیکردم ...خنده هاش اخم هاش و عصبانرو تجسم  یلین چهره

که پشت فرمون دائم تکون تکون  یو دختر کردیاهنگ شاد پخش م هی میکنار نیقرمــز چشمم افتاد به ماش

 یداشتم خجالت بکشه ول نتظارمتوجه من شد ا هویشده بودم بهش که  رهیباحال بود خ یلیبا اهنگ خ خوردیم

 دونسمیرفتم م عیدادم بهشو پامو گزاشتم رو گاز و سر یبهم.... منم جواب دندون شکن دیتوپ نوییپا دیکش ششویش

 داشت ............. یطونیخوشگلو ش یچه چشما یول شنومیمعطل کنم باز ازش حرف م

ت از پش یکیکنم .... که  داشیاد زدم کنار تا پول شدوافت میگوش هویکه  زدمیراجب دانشگاه حرف م ریبا ام داشتم

ر دخت هی دمیشم که د ادهیاخه خنگ حواسش کجا بود .... اومدم پ شدااایچ نیبب یییییوا ی.... ا نمیکوبوند به ماش

 خودش بود ـ.. شهی.... باورم نم نییچشاشو بسته و سرشو انداخته پا سادهیکنارم پنجرم وا

 

 1۴۵قسمت

انگار منو با اون اشتباه گرفته وچقد مظلوم حرف  ینی گفتیم رادیبه اسم ه یشروع کرد به حرف زدن از کس زیر هی

دم کر یسع یخندم گرفت ول کردیم فیبرام تعر لکسیر یلیاورده بود و داشت خ ارویکه سر اون  ییاز بالها زنهیم

 عیسر یلی...خ سمین کردیکه فکرشو م یمن اون دید یبود وقت یدنید یلیخ افشیق یییی..... وا رمیخودمو بگ یجلو

 هیبودم تو چشاش اب رهیبهش .. خ دمیشدمو توپ یعصب نمیدوباره شد همون دختره پروانگار نه انگار زده به ماش

م گذشت ناقافل هول یچ شدیچ دونمینبودم نم ایدن نیبود ناب بود.. باهاش بد حرف زدم .. انگار تو ا رینظ یچشاش ب

قدمم جابه جا کنه منو  هی یحت تونستیاگر حواسم بود عمرا  م کلیه نیمن با ا نیشدم به ماش دهیداد و کوب

برگشتو چند تا تراول  داد بهم دادن که چه ارض کنم  دینکش یطول نیکنترل کردم ..نشستم تو ماش یلی....خودمو خ

ال فقط دنب میاجتماع تیو موقع التمیتحص کلویه پویت دنیدختر تا حاال دورو ورم بوده با د یپرت کرد برام ...هرچ

 نمشیهم بب گهید باری..گازشو گرفتو  کاش بشه  سین الشمیخ نیدختره اصال ع نیحاال  ا یبودن برام ول یعشوه گر

 خودم از حرفم خندم گرفت ... ...

 از اون سه نفر بنده یکیکه  گیاونجا سه تا کالسش قراره برسه به سه نفر د یاز استادا یکیسمت دانشگاه  روندم

 ... خوامویکه م یانتخاب  کنم کالس تونمیخودم م هیشکرش باق یباز جا رمیحق

 هیدانشگاس ؟.... جالب شد قض نیهم یدانشجو ینیخودشه   نیدانشگاه بود مطمئنم ماش یهمون دختر جلو نیماش

ل حرف زدن با فرهود بودم که چشمم راست رفتم سمتش .... مشغو هی دمی.... وارد سالن دانشگاه شدمو و فرهودو د
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که کنارمون بود به فرهود  یپشت ستون میرفت و دمیدست فرهودو کش هویبود ...  گیدختره د هیافتاد بهش همراه 

 هیفرهود شب افهی... ق هیاسمش چ هیاشاره دادم و متوجه دخترا شد ... پرو خانمو نشونش دادمو گفتم اون دختره ک

رسامه  یلیخانم ن نیداشت گفت:ا یدل پر  نکهیفتم:بابا باهاش تصادف کردم ... فرهودمث اعالمت تعجب شد کالفه گ

م کردم از جواب ک رونشیاز کالس ب یچهار پنج بار شیمتر زبون داره ترم پ شینکناا ش زشیم زهیر کلیه به... نگاه 

از  یکیاووفف چقد دوسدارم خفش کنم .... پس حدسم در بارش  درست بود ... فرهود ادامه داد : اتفاقا تو  ارهینم

توش هست رو برندار که  نیکه ا یکالس یشنویم نمادمازل حضور داره .. از م نیا یکه قراره بردار ییکالسا نیهم

 نشست رو لبم ...........** یطونی..... لبخند ش اههیروزگارت س

 ؟؟ یکنیم نیکنارم بود گفتم:چته چرا همچ ریخوردم چشامو باز کردم ... ام یدیشد یتکون

 ... یزنیاالنم لبخند م یساعته چشاتو بست می؟؟؟ن یمهرزاد خوب_ریام

 

 1۴6قسمت

 دوتا دستام گرفتم ... نیسرمو ب ریندادم به ام یجواب

 ؟؟؟ دونمینم گی؟؟هنوزم م یزینگفت چ نیامیمهرزاد بن_ریام

تم گف الیاون حرفو بهش زدم اومد خونم منم خوش خ شبید گهینم یول دونهیاومد رو لبم و گفتم: اتفاقا م یپوزخند

 گفتیم گهیکجاس اما نم دونهیرو دستم گفت م ختیرو ر یاقا اومد اب پاک یزِک یکجاس ول یلین گیم ادیاالن م

 !!تیاذ. هه شه . تیمن دوباره اذ دنیبا د خوادینم دهیعذاب کش یلین

 برداشتم ... فمویجام بلند شدم ک از

 کجا ؟؟_ریام

 خونه ... رمیم یحالم خوش ن_

 ؟ یشینم یهمه چ الیخیخواسته چرا ب نویا ریتقد دیمهـــــرزاد شا_ریام
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شهر که سهله تمام کشورو وجب به وجب  نیروز از عمرم مونده باشه اگر تمام ا هیروز فقط  هیاگر  ــــریام نیبب_

 ... ینیبیحاال م کنمیدامیرو پ یلین گردمویبگردم .. م

 یکفش پاشنه بلند زنونه ا ی.. صدا نیپرت کردم تو ماش فموی..... ک رونیاز اتاق زدم ب عینشدم سر ریجواب ام منتظر

.. مانتو گشاد قرمز و  ی..... ساپرت مشک غیاومد و  درست روبه رو من متوقف شد کفش پاشنه بلد به رنگ قرمز ج

 شال قرمز... خودش بود فرشته عذاب من نازل شد دوباره ...

برداشتو  نکشویع زدیعطر تندو زنندش داشت حالمو بهم م یشد ..بو کیبهم نزد گیلبخند دو قدم د با

 .. ـــــزمیگفت:ســـالم عز

 سخته برات؟ یلیخ_

 سخته؟ یتعجب گفت :چ با

 ؟!!! سمیتو ن زیمن عز یهمبف نکهیا_

که اونم  ینیبیخانم؟؟م یلی؟کجاس ن شدیاره؟چ یجونت یلیاون ن زیکردوجواب داد :البد عز یکیریستیه خنده

 بره ... زاستینم یلیحرفو دل چیه یدوست نداره اگر دوست داشت که ب ینیتنهات گزاشته و رفته 

 شهیمن هم یکتمو گرفت، ادامه داد:ول قهیتر شده بود با عشوه  کیبهم نزد یلیبرداشت و حاال خ گیقدم د هی

 .. یتو مال من یکن غینکن خودتو ازم در یباهاتم ...سع شهیدوست دارم هم

نم نزنم لهش ک نجایکردم خودمو کنترل کنم تا هم یسع یلیکتم از دستش خارج شد خ قهیعقب که  دمیکش خودمو

ه برسه به چ یاریرو به زبونت ب یلیاسم ن یندار نویا اقتیل یداختم و گفتم:تو حتبه سرتا پاش ان یا دارانهی...نگاه خر

اشاره کردمو  شدیرد م ابونیاز اون سمت خ یپسر جوون ارکه کن ی..... به سگ یراجبش اظهار نظر کن یبخوا نکهیا

ورو ت یول دمیاون سگو نجات م رمیم یو توام در حال مرگ باش رهیاگر االن بخواد بم ینیبیدوباره گفتم :اون سگو م

 نعاق لیاگر رفته مطمئنم دل یلیوار باال اوردم: ن دیصورتش که از حرص قرمز شده بود تهد ینه، انگشت اشارمو جلو

 کنم ........ داشیتا پ گردمیم نقدیبدون ا نویداشته و ا یکننده ا

 شدموحرکت کردم ... نیسوار ماش یفور
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..اره  کنمممیم داشیزدم:لعنت به همتووون من پ ادی...فر یلعنتــــــــــــ یـرو فرمون .. لعنتــــ کوبوندم

 کنمیم دایموپیلین

 

 1۴7قسمت

 

   یــــــــــــــــــــــلین 

 

بودم به منظره رو به روم   رهیبودم.... خ یشمال یخونه ها وونهیعاشق  ا شهی.. هم وونیو رفتم تو ا دمیپوش شرتمویسو

 همش برام خزون شده .... ایقشنگ نیا یقشنگ بود ول

عشقش باشه و خوشحال نباشه ..خوشبخت  شیادم پ شهی... مگ م گهیخوشحاله ؟!خوشبخته با  بهار ! اره د األن

 .... کنمیاز خودم به اون فکر م شتری..بعد از دوسه ماه هنوزم ب دیاز چشمم چک ینباشه ..... قطره اشک

 ... رهیدلم اروم بگ نیا خوامیفقط م شهیفراموش نم دونمیم

 .... یفر یبرا اسیمه نویامیبن یمامانو بابا برا یدلم تنگه برا چقد

ون ... چقد داغ یزاریتنهاش نم یکه گفت یهمون یعاشقش یکه گفت یهمون یلین ینیبیو نم یستین یمهــــرزاد

 الیعمه ل ی.... با صدا یخوابمم هس ی.. تو برهیخوابم م سهیکه از اشکام خ یبالش یهر شب رو ینیبیو نم یسیشده ن

 به خودم اومدم ..

 خانم ، خانم خانما ... یــــــــلین_عمه

 ... الیزدم و برگشتم زول زدم به چهره مهربون عمه ل یاجبار یلبخند

 : جونه دلم عمه خانم ...گفتم

 قرمــــز شده ... تییایدر یچرا اون چشما_عمه
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 ... گفتیمهــــرزاد م ـــشهیهم نویا یـــــیایدر یرفتم تو فکر .. چشــــما دوباره

 ؟ یخوب یلیرفت و گفت:ن نییچشمم باال پا یعمه جلو دست

 شیبچه دار نشد و شوهرشم دوسال پ چوقتیه هیزن مهربون الینشستم ... عمه ل یصندل یتکون دادم و رو یسر

 ... کنهیم یتنها زندگ نجایفوت کرد ... از اونموقع ا

 ؟؟! یو باهاش ازدواج کرد ی:عمه شما عاشق اقا رضا)شوهر عمم( شد دمیاز عمه پرس هوایب

 ؟؟ طونیش یپرسیم نویخنده و گفت:چرا ا ریبعد زد ز یرنگ تاجب گرفت ول افشیاولش ق عمه

 عمه جون  یمحض کنجکاو_

بودم که نشد و اقام  یکیخب راستش اون موقع ها مث االن نبود که دخترا انقد ازاد باشن منم خاطر خواه _عمه

 یکم کم همه چ یبا رضا ازدواج کردم درسته اولش عشق نبود ول نکهیفراموشش کنم تا ا تونسمیخب نم ینزاشت ول

سه  توسیخانم من ب الیکردمو گفتم:ل یساختگ اخمکوچولو عاشق شده ؟؟؟  یلینکنه ن نمیعوض شد....... حاال بگو ب

 کوچولو؟! یلین یگیاونوقت م شهیسالم داره م

 که گفت نوی.. ا یکوچولو زبون دراز یلیمن همون ن یکردو مهربون جواب داد :پنجاه سالتم بشه باز برا یخنده ا عمه

 یسوارم ک دیگفت: ام یجد یبا لحن رفتیکه م یهمونجور شدیم یمنته اتیکه به ح ییبلند شدو رفت سمت پله ها

 .... باشهارو داشته اشک نیا اقتیبشه ل سیکه باعث شده هرشب بالشت خ

 هامو ... هیگر دهیپس عمه فهم نییانداختم پا سرمو

 

 1۴۸قسمت

 یدل گرفته و چشا هیبا یگرفته بارون هیهوا نیداد....... تو ا یزونینام یرو تارش صدا دمیاوردم دستام  کش تارمویگ

 ..یارومن کنه ... شروع کردم به زدن اهنگ چرا من ..مالن کمیبتونه  تاریگ نیا دیشا یبارون

 مــــــــــَـــــــن.. چــــــــــــــرااا

 ��یکرد نکارویبا عشقت ا چرا
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 ��بوده هااا یمن،، چ ریتقص بگوووو ےسرد حالویب هڪ توبازم

 ��هات ونهہازبــ ــــدمیفهم ےبر یخواستیتوم

 مـَــــــــــــــــــــن.. چــــــــــراااااا

 ��به دلت نشست هڪکرد  کاریدلــــت شکست اون چ هڪکــــردم  کاریچ مگ

 ��بوده پــــــــس یبه من همه کارات قولو قرارات باز بگــــــو

 

 ہیتو نگــــــــاه ،ےعشقت باشمو حسش نکن هڪشده  ینطـــــــــــــوریحاال ا تـــــــــــــا

 ےچشمش نکن

 مهین یاشکا یدیدیم تو...................  ��ےبِش فکر نکنــــــــــــ یکردیروزم فکرشو نم هی یحت هڪ یکس

 ��تنهــــــــامووو یدونستیم هڪنیبا ا یرفت تو هوامـــــــو ےمعــــرفت نداشت یب هیشبامو تو

مـــــُـــــرد حِسَـــــمو تو  ییهویبه پات نشستنامووو..  یدیدیشکستنامو تو م هیصدا یــــدیشنیم تو

 ��شُـــــد ینطوریا هڪ ےخواست

 

 شده.. ینطوریا تـــــــــــــــاحاال

 یکردیروزم فکرشو نم هی یحت هڪ یکس..ےچشمش نکن ہیتو نگااااه ےعشقت باشمو حـــــسش نکن هڪ

 ��ےنکن رڪبِش ف

 

 شده.. ینطوریا تـــــــــــــــاحاال
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 یکردیروزم فکرشو نم هی یحت هڪ یکس..ےچشمش نکن ہیتو نگااااه ےعشقت باشمو حـــــسش نکن هڪ

 چــــــــــــــرا...  مـــــــــــــــــــــــــن چــــــــــــــــراا�� ��ےنکن رڪبِش ف

 ��چــــــــــــــــرا...  چـــــــــــــرااا...  من

 

 ... دمیرت پر از اشکم کشبه صو یو دست نییگزاشتم پا تارویگ

 یارکی ایخوبم کن  ایطاقت ندارم  گیخودت ارومم کن د ایبارون ...خدا ریشدمو رفتم جلوتر دستامو بردم جلو ز بلند

 ...... نهیروزو نب ییفردا چشام روشنا  خوابمیم هڪامشب  گیکن د

 بود ؟؟ ییچه دعا نیتو گوشم :ا دیچیعمه پ یصدا

 .. یتو انقد خود خواه نبود یلین

 سمیمن خودخواه ن کردمینم یگرید میتقد یکه اگر بودم عشقمو دودست سمیکردمو نگفتم من خودخواه ن سکوت

 ... سمی..من خود خواه ن نجایا امیکه ب گذشتمیکه اگر بودم از مادرم پدرم برادرم دوستم نم

 

**** 

 1۴۹قسمت

 

 یقیقدم بزنم.. نفس عم کمیله رفتن به کتابخونه رو هم ندارم فقط اومدم تا حوص گی... د رونیخونه عمه اومدم ب از

 هام ... هیپاکو دادم رو تور یهوا دمیکش

وا ه گنیوقتا م نجوری.... ا یبارون یهوا نیمخصوصا حاال تو ا ادیخوشم م یلیخ نجایخلوت ا یابونایپرسه زدن تو خ از

 دو نفرس ...

 بود ....جواب دادم .. نیامیدرش اوردم بن بمیاز ج یاحساس کردم فور مویگوش برهیو
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 الـــــو _

 ؟یخوب هڪیکوچ یسالم سالم آبج_یبن

 !؟یچطوره مامان بابا چ اسیمه یتو خوب یمرس نیامیسالم بن_

 س؟ین یمشکل ی..؟عمه چطوره؟ راحتیهمه خوبن ...تو واقعا خوب_یبن

اونم شدم ... اروم گفتم: عمه هم  یدروغ بگم از خودم بدم اومد که باعث ناراحت شدیکه نم نیامیبه بن دیدلم لرز ته

 چخبر؟؟ گیروزا ...د گزرهیم سمیخوبه راحتم ، خودمم بد ن

 ؟؟ یخوایخبر م یاز شخص خاص_یبن

 نه نه _

 .. یاومد تو صداش گفت:باشه مواظب باش به عمه سالم برسون فعال با یغم هیکه انگار  یبن

 ... یبا_

 فهمهینم یچکیچرا ه سیهنوز  نتونسم فرامـــوش کنم  اخه دست من ن دونهیتو گورم ناراحتــــش کردم م خاک

ال عالج  یضیمر هی... ضمیدله ......من هنوز به عشقه مهــــرزاد مـــر نیا ــــــس،دستهیبخـــدا دست من ن

 براش.... ستینــــ یدرمون هڪ

 باالخره ابونایکردن خ نییراه رفتن و باال پا یکل بعده

که اسممو   یمردونه ا هیبودم به سر کوچه ... با صدا دهیرس بایتقر گیکج کردم و برگشتم  سمت خونه... د راهمو

....  رونیهر لحظه ممکنه بزنه ب کردمیکه احساس م یجور  دیکوبیاورد  متوقف شدم ........قلبم از استرس  با شدت م

 سمت صدا ... گشتمخانم ..... بر یـــــلـیدوباره اسممو تکرار کرد :ن

 

 1۵۰ قسمت
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 ..... دمیرو به روم د یطوس ینسبتأ بور و چشا شیبلند و موهاو ر بایالغر اندام با قد تقر یپسر

ر عالمت تعجب شده بود ... پس هیشب افمی....ق دونهیکه اسم منم م هیک اروی نیا دمیرو ند یکس نیتا حاال چن مطمئنم

 درسته ؟... دیرسام هست یلیگفت:شما خانم ن دونسمیاسمشم نم یجوون که حت

 تکون دادم .... دییبه نشونه تأ یجواب دادن سر یچرخوندن زبونم برا یهول شده بودم که به جا انقد

 .... یلیشما صحبت کنم خانمه ن دباینشست رو لبشو ادامه داد:من  با تیاز رضا یحاک لبخند

 پشمیت ادیم یفرسخ شیعطرش از ش یماشاال بو  سیکه ن یداشت داهات یلهجه ا هی ینیبود  یجور هیزدنش  حرف

 ... ستیمثال خوب بلد ن ایحرف بزنه  تونهیرو  نم یخوب فارس نیانگار همچ یتو طحالم ..ول میواسطه و مستق یکه ب

 ! دیهست ی؟؟بعدش اصال ک دیدونیشما اسم منو از کجا م_

 ونمتینم نجایهستم ... ا یکه ک گمیو م دمیم حیرو توض یشما همه چ یمن برا یلیزدو گفت:خانمه ن یلبخند دوباره

 باهم ... میو صحبت کن مینیاطراف که بش نیا ستین ییحرفامو بزنم جا

هم رو به سکته بودم اونم از استـــرس  یبگه از طرف خوادیم یو چ هیک اروی نیکه ا یاز فوضول وفتادمیپس م داشتم

 !سین یمستر اصال نشونه خوب نیبدونه من کجام ... حاال اومدن ا یاصال دوست نداشتم که کس ادیز

 خوبه؟؟ دیشما حرفتونو بزن ایکینزد نیکافه هم هی میباشه بر_

  هیدو نفره که  زی... رفتم طرف م میدیزود رس یلیباهامون نداشتو خ  ی.. .. کافه فاصله چندان یداد: اوومم اوک جواب

 هم روبه روم جا گرفت .. کوالدولهیرار داشت .. نشستم و جناب شگوشه ق

 ..شنومیخب م گفتم : بالفاصله

 د؟یشناسیهستم ..شما منو م یخالق اوشیبا زبونش تر کرد و گفت:من س لبشو

... اره خودشه  اسمشو از مهرزاد یخالق اوشی.. ساوشیس  دیبشناسـ..... ادامه حرفم تو دهنم ماس دیگفتم:با عیسر

و دوست  کردیو اداره م یپناه یشرکت اقا اروی نیبودن ا رانیکه خانواده مهرزاد ا یبار،،، موقع نیچند دمیشن

من کجام  چقد من خرم  دونهیمهرزادم م ینی یوااا باشه یپناه یالمان تو شرکت اقا دیبا نکهیمهرزادم هست وااا ا
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 یشده بودم که  گفت: مشکل یطوالن یلیسکوتم خ نکهینم خبر داره که من کجام .. مث االبد او قشهیرف نیاخه ا

 اومده ؟؟ شیپ

 ..نیخب منو شناخت_اوشی.... س سین ین.. نه مشکل_

 ... نیهست نمیراست یو دوسته اقا دیکردیو اداره م یپناه یشرکت اقا  دونمیخب بله م ینیاره ...  ینینه... _

و فرهود که فکر کنم اونارم  ریدوستام مث ام هیتکون دادو گفت:بله درسته....من از زمان دانشگاه کنار بق یسر

 کمتر ازش خبر داشتم ... رانیمهرزاد برگشت ا یبا مهــرزاد دوست بودم ... وقت نیبشناس

 

 1۵1 قسمت

 

بهارو مهــرزاد  نی... من از مشکالت ب میدار یدور یلینسبت فام هیمنو بهار  باهم  یکنم شما بهارو هم بشناس فک

 که چقد مهـــرزاد بهارو دوست داره ...... دونسمیم  یخبر نداشتم ول

 به من داره ؟؟ یحرفا چه ربط نیا یخالق یخودمو کنتـــرل کردمو گفتم : اقا یقلبمو سوزوند ول حرفش

 شمارو عذاب بدم ... ایمهرزاد  خواستمینم هڪ خورمیمن قسم م یلیخانمه ن_اوشیس

من  لیتحو فویاراج نیباشه داره ا یزیچ ینکنه خول وضع اوردمیواقعا سر از حرفاش در نم کردمینگاهش م گنگ

 !!ن؟؟یفرمودی... سکوتش رو اعصابم بود با حرص گفتم: خب م کنمیم ییبابا منم چه فکرا ی... ا دهیم

بهم زنگ زد گفت رابطش با مهرزاد خراب شده و حال خودش روز بهار  هیداد و ادامه داد:  رونیبا فوت ب نفسشو

 یپا یلجباز یوار عاشقشه و بــرا ووانهیمهرزاد د گفتیمشخص بود خرابه و ادعا کرد حال مهـــرزاد خراب تره م

من مهرزادو مثله بــرادرم دوست دارم بهار از  شدرو کشونده وسط .. با حرفاش  حال منم خراب  یا گهیدختر د هی

که تو المان مهرزاد به بهار داشت با خبر بودم قبول کردم کمکش  یکمک خواست منم چون از عالقه ا من

المان و بهارم اومد  میبکشون یشد تا مهـــر زادو دوماه یبهونه ا نینداشت و هم یکنم..اونموقع شرکت اوضاع خوب

زاد از اون دختــــر  دور شه و دست از مهر یباشه و دوباره روابطشون خوب شه از طرف ـهرزادتا دائم با مـــ
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رو دوست داشته باشه... خوشحال  یا گیکس د تونهیداشتم مهـــرزاد عاشق بهاره و نم نیقیسرش برداره چون 

 برگرده طرف عشقش ... قمیتا رف کنمیم یکار هڪنیبــودم از ا

و باهاش رو در  نهیوجه  بهارو نب چیبه ه کردیم ینشون نداد ... وسع یخوب یاصال واکنش دیبهارو د یمهرزاد وقت یول

ه .. بفروش نکهیاایسهمشو بخره  ایمهرزاد اونو تحت فشار گزاشته بود تا  کیداد ها شر رویگ نیا یرو نشه ... تو همه 

 ینگفت و در به در دنبال پول بود خب پول کم یزیچ یپناه یاقا هبود ب سادهیخودش وا یرو پا شهیمهرزادم که هم

رو  هازیکه ن یبود به من گفت پول دهیمهرزادو  برا پول د یو خودش اونقد را نداشت ..... بهارم که بال بال زدناهم نبود 

مهــرزاد من  یجلو یقرار شد به صورت  سور یول شدیبهار م یبهم تا من بدم به مهـــرزاد در واقع سهام برا دهیم

باشه ..همه  کشیبهار شر کردیچون مهرزاد هـــــرگز قبول نم ادین ونیاز بهار به م یصاحب اون سهام باشم و اسم

خودمم  یخشن  مهرزاد با بهار برا یمهرزاد با بــهار... رفتارا یاینبود جز بد رفتار یشده بود و مشکل یاوک یچ

 ہزو به من نــگفتیبهار همه چ هڪبود و شک کردم  بیعج

 

 1۵2قسمت 

 نگفتم... یزیچ یول

 من موند .... ادهیز یکرد  و خواست بره اما با اصرارا یبهار قاط دنیدوباره باد یوت کردم خونم ولمهرزادو دع نکهیا تا

د چق دونمیاز اتاقا رفته بود.. نم یکیبه  شیحرف زدن با گوش یاز اومدنش نپزشته بود که مهــــرزاد برا یلیخ

..... مهرزاد با چهره سرخ شده  یاینم زمیبهار پاشد  رفت تا صداش کنه و بهش گفت:عز یبود که نبود ول دهیطول کش

 یدعوا هیدهنش در اومد به بهار گفت  و بهارم ساکت نموندو و  زا ی...و دادو هوار راه انداخت و هرچ رونیاز اتاق زد ب

 ... دهیسهام شرکتو  لو م انیراه افتاد تو اون دعوا هم بهار جر یحساب

 من .... دمشیند گی، رفتو د رونیاز خونه زد ب یعصب یلیخ هرزادمم

مهرزاد پولو  یاز کجا ول دونمیتا هرچه زودتر سهام شرکتو بر گردونه نم رانیروز بعدم از بهار خواست برگرده ا چند

.... اشکامو از رو برن محضر و .. تمـــــــام ...... رسنیکه م یبود همون روز نیقرارشونم ا رانیجور کرد و برگشت ا

 کاریمن چ ایبوده خدا یباز نایبهارو انتخاب نکرده همه ا ــــرزادمه ینی دیپرخیدور سرم م ایصورتم کنار زدم دن

 ؟!! یکرد دایمنو پ ی: شما چجور دمیکردم ...پرس



 نیلوفر معصومی-نیلی

 

 
210 

 

و به بهار زنگ  دادیجوابمو نم یبار با مهرزاد تماس گرفتم ول نیزدو جواب داد: بعد برگشنشون چند یتلخ لبخند

وسط من از  نیدست به دست هم دادن تا مهرزادو دوباره مال خود کنه ا یو اونم گفت موفق شده و همه چ زدمیم

کرده بود  دائمأ به  میعصب نینداشتم و هم بهار یهم به حــرفا یخــبر بودم و اعتماد یمهــرزاد ب یحال واقع

 شدیم وونهی.... داغون بود .داشت دیچه جواب دادن یا  جوابمو داد ولزنگ زدم تا اخرش ت نقدیفکره مهرزاد بودم ..ا

  دمیمهرزادو شن هیگر  یصدا نیاول ی...من برا یلیبه اسم ن یاز نبوده دختر

 وزیشده همه چ یگرفتم برگردم و هر جور میخودمو نابود کردم ... تصم قیبهار رف یاحمق با گوش دادن به حرفا منه

ود ب اریشانس باهام   دونمیبهارو باور کردم از خودم متنفر بودم  نم یاحمق تمام حرفا هی نیع نکهیدرست کنم ..از ا

 که شما گیکنه و به منم م بتونیتعق فرسهیرو م یکس نجایا یایکه شما م یبهار اون روز یول یا گید زیهر چ ای

و   بودیم یاحتمال داشت اون ادرس الک چون امیدادم خودم ب حیترج ی.. خواستم اول به مهــرزاد بگم .. ول دییکجا

 بگم بهتون..  توخودمیهم واقع

 کرده بود ... لیمیکردنتون  اونقد را سخت نبود عکستونو هم مهرزاد برام ا دایپ

 

 1۵۳ قسمت

داشت مهرزادو جلو من خـــراب کنه حالم از  یسر بهار بود و البته فرهوود چون اون بود که سع ریهمش ز پـــس

مهرزاد حرف نزدم که انقد عجله کردم ... به هق هق افتادم نگاه  ایخودم بود که  ریتقص ـــخورهیهم مجفتشون ب

من باعث شدم هم خودم  نکهیا یاشتباه خودم برا یبرا منبود عشق ینداشت ... زار زدم انه برا یبرام ارزش انیاطراف

 .... میهم مهــرزاد زجر بکش

 .. می.. بهتره بر دیلطفا اروم باش یلیخانمه ن_اوشیس

 ... ... میاز کافه خارج شد اوشیاز جام بلند شدم و .. همراه س بالفاصله

 برگردم تهـــران هر چه زودتر ... دیمقدمه گفتم:من با یب

 تهــران .. دیبا من برگرد دیتونیم دیاگر بخوا_اوشیس

 جمع کنم ... لمویبرم و وسا دیباشه فقط با_
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 ..دیایتا ب مونمیمنتظر شما م نمیمن داخل ماش_اوشیس

 راست رفتم سمت خونه عمه خانم ... هیتکون سرم جوبسو دادم و  با

نگفتو با کاسه ابو قران  جلو در  یزیچ یرفتن ناگهان نیمتعجب بود از ا نکهیهامو و جمع کردم و عمه با ا لهیوس همه

 مه مزاحمت دیبخش اتیبابت همه مهربون یمرس الیرو گونش نشوندم و گفتم:عمه ل یخونه منتظرم بود ... بوسه ا

 مدت .. نیشدم ا

  یمراحم بود یدر اورد ییمدت از تنها نویاز تو تشکر کنم که منو ا دیزدو جواب داد:  من با ینیریلبخند ش عمه

 قران ردم کرد  و از خونه خارج شدم  ریمواظب خودت باشه عمه جون ... عمه از ز

 بودم که با دهی.. ذهنم پر بــود از مـــهرزاد ... هنوز به سر کوچه نرس داشتمیدم بر مبود و تند تند ق نییپا سرم

 دنیسرمو که باال اوردم با د یول اوشهیجفت کفش چرم مردونه جلوم متوقف شدم ... اولش فک کردم س هی دنید

 بویعج یمنتظره ها ریامروز پر شده از غــ هیقشکرش با یکه سکته نکــردم جا نیهم رادیچهـــره هــــــ

 من ... یبرا بیغر

... منو یکنیم کاریچ نجای... تو ا؟یخودت رادی...هـــــیکه از شدت هق زدن گرفته بود  گفتم :..ه ییتته پته وصدا با

 از...

 ..ییچقد به خان داداشت التماس کردم تا بهم بگه که کجا یدونیوسط حرفم و گفت:سالم وروجک ـ.م دیپر

مهــرزادم سراغش رفته تا بپرسه که من  ینیبندو اب داد  نیامینداشتم بدم ...پس بن یجواب نییانداختم پا سرمو

 کجام ؟!!

 تهران ؟ یریگفت:مــــ دوباره

 اره.._

 ... میباهم بر ایب_رادیه

 منتظرمه و قراره با اون برم .. یاخه کس شهینم_

 ؟؟ یایو با من ب یمنت سر بنده بزار یتخار بداف شهیکه به نظرم  ناراحت شده بود دلخور گفت:حاال نم رادیه
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ا من به ت نتیتو ماش یهامو بزار لهیوس شهیبرم بـــهتره گفتم :باشه م رادیبه نظر خودمم با ه گفتیهم نم راهیب پُر

 اون دوستم خبر بدم ...

ـران تهـ گردمیاز اشناهمون بر م یکیرسوندم گفتم که با  اوشیس نیقبول کردو منم به سرعت خودمو به ماش رادیه

 و ازش تشکر  کردم ....

 

 1۵۴قسمت

 گازشو گرفت ... رادیو ه نیتو ماش نشستم

 ؟؟ یکرد دایمنو پ یچجور یبگ یخواینم_

بود ؟؟... اومدم  ایراحت نیبه هم یچند روزه تمام بست نشستم دم شرکتش فک کرد دمیاز داداش جونت پرس_رادیه

ز بگم که ا دی... با افتمیکه داداشتو از کجا  نهیا تیحـــرفم و گفت : اگــر سوال بعدوسط  دیبگم که پر یزیچ

 ... ؟یفرزانه خانم ادرسشو گرفتم .. قانع شد

 تکون دادم ... یجوابش فقط سر در

 ؟؟ یسیقبل ن هیلیچرا ن_رادیه

 ... یدونیتو نم ینی..جواب دادم : دمیکش یقیشدن اشکامو گرفتم و نفس عم ریسراز یجلو

بهم  ینگاه میشدم ... ن رهی... از لحنش بدم اومد با اخم بهش خ تویداستان عشقو عاشق دمیشن یچرا از فر_رادیه

ن .. با لح ینداشت عوضش کن ازیبود ن یلیفضا خ_کردم  فضا عوض شه بابا ...  یانداخت.... و با لبخند گفت: شوخ

 گفت : یطونیش

م با کرد یتا زبونت کوتاه شه خاله سوسکه ... منم سع ارمیع ها بال مال سرت باون موق نیع دیبا نکهینه مث ا_رادیه

 همون لحن جوابشو بدم :

 ... هزنیفکرا به سرت نم نیو ا ادیحالت جا  م گیتوش د یچند ساعت بمون یالزم ییهم به گمونم دسشو یجنابعال_

 نگفت ... یـــزیچ یدندون شکن بودم ول یجواب منتظر
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 یو قصد تموم دنیباریصدا و اروم م یبود ب دهیاشک امونمو بر یدادم ... قطره ها هیتک یصندل یب پشت سرمو

 نداشتن

 ؟؟ میمونده تا برس یلی: خدمی... پرسدیکشیمهرزاد داشت پر م دنید یبرا دلم

 ؟ یزودتـــر برس یدوسدار_رادیه

 اوهووم _

 چشما ... نیبه ا یکردیرحم م کمیپف داره  یمونده چشمات بد جور یلیخ میبخواب تا برس کمی

 هم افـــتادن .......... ** یزود رو یلیشده بود خ نیسنگ هیندادم و پلکام از شدت گر یجواب

زشت که گ کمی ومدیم یمبهم یتوان باز کردن پلکامو نداشتم صداها یشده بودم ول داریداشت ب یحس  کوفتگ بدنم

 صدا واضح تر شد 

 حیبود .. قصد نداشتم چشمامو باز کنم ترج دنیقابل فهم یول زدیاروم حرف م کردیم با تلفن صحبت رادیه یانگار

تا حرفاشو  رمیگوشامو بگ تونمینم نمیماش نیدادم فک کنه خوابمو و منم به مکالمش گوش بدم .. خب منم تو ا

 نشنونم .. با دقت گوش کردم ...

 ؟! یچقد کارتو خوب انجام داد دمیاره واقعا  د_رادیه

............................ 

 .... ختهیبهم ر یهمه چ ینیبیکه م فعال

............................. 

ه ک کردیاالن بارو کوچشو جمع نم یدادیاگر کارتو درست انجام م نکهیا ینی؟ یچ ینی یپرسی؟؟م یدینفهم هنوزم

 ... اری دنیبرگرده تهران د

.......................... 

 ... شدیم یبودم معلوم نبود چ دهیرس ریاگر د یبهش گفته ول یک دونمیمنه، نم نیماش تو
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......................... 

 بشنوه هویشه  داریصحبت کنم ممکنه ب گید تونمینم من

......................... 

 خدافظ .... باشه

 

 1۵۵ قسمت

 ؟؟!! ــــرادیه ینیگفت ...  ـــــرادیبود که ه یچ نایکرد... ا خی تنم

: به روم زد و گفت یتحمل نداشتم چشامو باز کردم ... لبخند گیخودش گفت ... د یمضخرفه .. ول شهینه  باورم نم نه

 ؟؟ یشد داریب

 ؟؟؟ میوونیچه ح هیشدم  از خواب به نظرت من شب داریحاال ب نینشست رو صورتم و جواب دادم : اره هم یپوزخند

 !! یلین یگیم یچ فهممینم_رادیه

 اون بال یفقط برا ی؟ دِ لعنت یمن داشت یبرا یچه نقشه ا گم؟؟؟یم یچ یفهمیصدام از دستم خارج شد : نم کنترل

 ؟؟؟ یکرد نکارویدانشگاه ا یها

م کم ک یدختر تخس و گند اخالق ول هیبود  چهی: نــــه نـــــه اولش بران بازدیکوبوند رو فرمون هوار کش محکم

تا دوتا  دمیکشیکم داشتم کل هفته رو انتظار م یزیچ هیانگار  دمتیدیتو دانشگاه نم یعوض شد وقت یهمه چ

 ؟یفهمیهر چه زودتر برسه م میکه باهم دار یکالس

دوست داره  دمیفهمیم یاون گند زد تو همه چ یبهت بگم ول خواسمیم تیاول عاشقت شدم نه اون استاد عوض من

به مـــــرز  ی...منه روان یشد دهیکش نیوسط تو به سمت راست نیا یهم دوست داره ول یزدانی دمیکم کم فهم

 !؟بره  خوادیعشق منو برداشته زودم م  دهیرس ریبودم  اقاد دهیجنون رس

کردم  داینه دِ .... اره همش برنامه من بوده مو به مو نقشه من بود من بودم که گشتم و خاطر خواه مهرزاد بهارو پ دِ

 بود.. یکیاونم با خودم همراه کردم جفتمون هدفمون 
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من مثله  یتو به من گفت هیعشق چ یفهمیاصال نم یندار یانسان یتو اصال خوزدم و جواب دادم : یخند زهر

 ... یحال بهم زن یلیخواهرتم منه ساده باورت کردم خ

...  زارمینم ینی یباش یتونیهم نم یا گید چکسیمال ه یبگزرم ازت اگر مال من نباش تونسمیزد:من نم ادیفر دوباره

نشون  یشم ..ـ. واکنش ادهیپ خوامیبزن کنار م  یا کارهیتو چ ضیجواب دادم :خفه شـــو مر ادیمثله خودش با فر

 نداد ..

 ؟؟؟؟یدیفهم کنمیخودمو پرت م ایکنار  یزنیم ایباز کردم گفتم  کمی نویاخر .. در ماش میبه س زدم

 شد بهم ... گفت:باشه خودتو پرت کن ... رهیخ دیباریکه از چشاش خون م رادیه

 

 1۵6 قسمت

 

 خواستمیپرت کنم خودمو فقط م خواسمیباز کردم نم شتری.. .در و ب یجواب دادم : باشه خودت خواست ضیغ با

 بترسه ...

 .... شهیبال فاصله زد رو ترمز و با صورت رفتم تو ش دیصحنه رو د نیا یوقت

 بلند شد ... یعقب یها نیبوق سر سام اور ماش یصدا

 ... میاره روان_رادی... هیهست یروان هیمطمئن شدم تو  گیاگـــر تا حاال شک داشــتم االن د _

 ترسو تنفـــر اومده سراغم ... ـــرادیه یچشما دنیبا د شدمیچشماش اروم م دنیعکسه مهرزاد که با د بر

از کناره جاده  شروع کردم به   میکجا بود ریو تو مس یتو چه جاده ا دونمینم رونیب دمیپـــــر نیاز ماش عیسر

 ... ـــــسایدوایکشیم ادیکه فر دمیاز پشتم شن رادویه یبود  صدا یمکث چیه یو ب عیدور شدن قدمام سر

نو به ناکجا اباد م خواستیم هڪ یداره با اون راننده ا یادم  منو نجات داد .. حاال خودش چه فرق ـــــنیبارهمی

 ... ارهیسرم ب ییببره و معلوم نبود چه بالها



 نیلوفر معصومی-نیلی

 

 
216 

 

 ؟!!!.... هیچ فرقشون

 ... کردیم شتریترسمو ب نیوهم شدیتر م کینزد کویبهم نزد صداش

 .. دمییدویبا سرعت م نبارینداشت ... ا یفرق دنییرفتنم با دو راه

 رنجو عذابا بـــود ... نیکه مسبب همه ا یکســـ دمیکشیعذاب م ـــرادیبودن کنار ه از

 دمینشیم یرو به خوب دییدویکه اونم م رادیه یپاها ی... صدا رفتمیم دیبا رفتمیهمچنان م یکم اورده بودم .. ول نفس

 .. سامیتا وا کردیم دیهاش که منو تهد ادیو فر

ته خدا داش یفیشمال دوباره ...چه فکر کث گشتهیتابلو اونور اتوبان . پس داشته بر م یافتاد به  اسم تهران رو چشمم

 ... دونهیم

 برگردم تهران .. تونمیشم م نیماش هیبرم اونورو سوار  عیسر اگر

 ی... رفتم تو جاده تاخودمو به اونور اتوبان برسونم ... وسط جاده  با  صدا رادمیوضع اخرش تو چنگ ه نیبا ا وگرن

 هوام... نویزم نینداختم ............. حس کردم ببه پشت سرم ا یاسممو اورد نگاه ـــرادکهیه

 هیاحساس کردم ....چشمام رو اب میشونیپ یرو رو یعیما یجسم محکم و افتادم ... گــــرم هیشدم رو  دهیکوب

 ... رفتیم یاسمون قفل بود  به تار

 ییاما صدا  گیم یزیچ زنهیکه انگار داره داد م یجور  شهیدهنش باز م دمیدی..... م دمید رادیآن صورت ه کی

... و فقـــــط  شدیتارتــر م ــــرشی... صداش گنگ تر و تصو دمیدیصورتشم خوب نم گی.. د دمیشنینم

 ...................یڪیبودو تـــار وتڪس

 

 1۵7 قسمت

 مهـــــــــــــــرزاد

 فیخودم خفش کنم .. ح یستابا د خواستیبهم گفت دلم م زویبهاراومد تو شرکتو  همه چ یکه اون لحظه وقت اخ

رو  لهیوس یمملکت گم کرد .. هر چ نیاز ا شهیهم یجلومو گـــــرفت ....همون بهتر که گورشو برا ریکه ام فیح
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 رونیبودن و اورده بودن هم  از پنجره انداختم ب دهیکه بهار خانم زحمتشو کش یکردم گل نیبودو پخش زم زیم

 کنمیفکر م یسه ماه لعنت نیبه ا ی... وقت خورهیبهم م زنهیکه ازش دم م یهنوزم ادعا داشت عاشقه حالم از عشق

  ایعوضــــــــــــ نیبخاطر ا دیهمه عذاب کش نیا یلین چارهی.. ب شمیم وونهید

 .. به نفس نفس افتاده بودم  زمیریخونتو م ارمیب رتیشمس ... گ رادیه یعوض رادیه اون

 بهش بگـــو  قتوی...برو حق یلیمهرزادبرو دنبال ن_ ریام

نگ ز ریام یبرمو برش گردونم ...گوش دیبرم , با دیبه خودم مسلط شم ..گفتم: اره با کمیتا  دمیکش یقیعم نفس

 خورد ... بلند شدم

 دیم شاداشت یبیترس عج هیبود ..  یلین شهیو شروغ به راه رفتن تو اتاق کردم ... فکرم  پ بمیانداختم تو ج دستامو

 شد .. یشکل نیا هویچرا  نیبود و زول زده بود به من ... ا دهی.. رنگش پر ریحرفامو باور نکنه .. چشمم خورد به ام

و ترس همه استرس نی.. ا نمیبه س دیکوبیبرا بچه ... قلبم گروپ گروپ م ایافتاده   یفرزانه اتفاق ی.. نکنه .. برانکنه

چرا رنگو روت  ریبود ام یک_خدافظ ...  میایاومم باشـــ.. بااشــه م _ریام...  ــریام کیاخه .. رفتم نزد هیچ یبرا

 ؟؟ یدفعه ... فرزانه خوبه ؟ بچه چ هیشد  نیهمچ

 ... مارستانیبـــ میبر دیبا_ریام

 .. کردمینگاهش م جیگ

 گیو به پارکن می... سوار اسانـــسور شد رفتمیبچه دنبالش م هی نیکتمو گرفت و دنبال خودش کشوند ع قهی

با  یت.. لعن ریگفتم: ام ضی... با غ رونیب دمیکتمو گرفت .. سرجام واسادم و کتمو از دستش کش قهی... دوباره  دمیرس

 عجله کن .. ...... االیبرات  گمیم زویهمه چ میوفتیبراه  نیتو ماش میبر ایب _ریتوام دِ بگو چه خبره ... ام

 ... رخانیمنتظرم ام _

 بگم .......... یبابا چجور ی.. ا یلینـــ ینی...  یــــلی... ن گمیم یچ نیرزاد اروم باش گوش کن ببمهــ  _ریام

 بهم دارن .... یچه ربط نای.. ا یلیو حاال اسم ن مارستانیاوردن فکرم به زبون واهمه داشتم ... ب از



 نیلوفر معصومی-نیلی

 

 
218 

 

 نیماش هیرشت  نیافتاده اما وسط اتوبان قزو ییچه اتفاقا دونمیتهـــران نم گشتهیداشته بر م یلیادامه داد : ن ریام

 ... زنهیبا سرعت ... با سرعت .. بهش م

 ... دمیبلند خند بلند

 نبــــــــــووود ... یقشنگ یاصال شوخ ریام یدونیم_

 ...گمی؟؟م ی.. مهرزاد خول شد هیچ یشوخ_ ریام

 گرفتم ... قشویحرفشو کامل کنه حمله کردم سمتش ..  نداشتم

 خدا ول کن ... ای میکنیمهــرزاد ول کن االن تصادف م یکنیم کاریچ _ ریام

 

 1۵۸قسمت

 .. یحال افتادم رو صندل یول کردم .... ب قشوی

 ؟؟ یمهرزاد خوب_ریام

حالش چطوره ....ازمن چه  دونمیافتاده نم مارستانیرو تخت ب یلین یخوب باشم چجـــــور یزدم: چجووور ادیفر

 ... یدار یانتظار

 ا دستام گرفتم ...ب سرمو

 شو .. ادهیپ مارستانهیب نیهم _ری.... ام کردیتو گلوم داشت خفم م یبغض

سمت  دمینموندم و دو ریشدم منتظر ام ادهیپ نیاز ماش عی... سر سادهیوا نیمتوجه شدم ماش ریام یصدا با

 .... مارستانیساختمون ب

 ... دمیرو جلو در د فرزانه

 خودشو بهم رسوند ... ریسالم مهرزاد .. ام_فرزانه
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 سرش اومده ... ییکجاست .. چه بال یلی.. ن یلین_

... سکوتش کالفم کرد از کنارش رد شدم و رفتم  دیچرخیم ریمنو ام نیسرخشو دوخت بهم نگاش ب یچشما فرزانه

 .. سادمیفرزانه وا یداخل .. با صدا

 کجاس ؟؟ یلی؟ ن یگفت یچ_.. برگشتم طرفشون ...  هیبستر وی یس ی.. االن تو سیلیمهرزاد... ن_فرزانه

ه گفت: سرش ضرب ختیریکه اشک م یافتاد ... همونجور هیبه گر هویکردن ....  شیبستر وی یس یباال  تو س_فرزانه

 تو بغلش .. دیاونو کش ریخورده بود عملش کردن ... ام

 .. شهیخوب م یلین شهیدرست م یخانمم همه چ _ریام

ر کنار ماد اسیسست شد ... مه وپاتامی یس یس دنیبه نفس نفس افتاده بودم ... .... با د گیپله ها رفتم باال .. د از

 زده بود .... هیتک واریبه د نیامینشسته بود.. بن یلین

 جلووو ... رفتم

افتاده رو تخت  یرچجو میلین نی؟بب یگفت: سالم پسرم خوب هیبا گر یلیمن از جا بلند شدن ... مادر ن دنید با

 ؟؟ یسالم مهرزاد خوب_ اسی... مه مارستانیب

 مویمنه ... اون همه س یلی... اون ن شهی.... دستمو گزاشتم رو ش وی یس یس  شهیرفتم سمت ش یحرف چیه یب

بشکنه  ی؟؟وقت کنهینم هیمرد گر گیم یمن اومدم بلند شو نگاه کن ... ک نیبب یلیمن وصله ؟!... ن یلیدستگاه به ن

ـم .... کــــــــ یاریکم م ی؟ مرد هم که باش دنکر هیگر شهیم رهیبگ شیات یقلب لعنت نیا یخورد شه وقت یوقت

 اوردم خداااا 

 .. نیامیسرخ بن ینشست رو شونم .... برگشتم ... زول زدم به چشما یدست

 چشماشو باز نکنه .... گیرفته تو کما ... اگر د یلیمهرزاد ن_نیامیبن

 یلین نیامینگو بن یچیه سسسیگزاشتم جلو دهنش : هـــــــــ دیلرزیادامه حرفاشو بزنه ... دستم م نزاشتم

 تو کلت فرو کن ... نوی!ا کنهیچشاشو باز م
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 1۵۹**قسمت

 .... دمیکش فشیدست ظر یاروم رو دستمو

 ...شنوهیصداتو م یتو کما باشه اگر باهاش حرف بزن یکی  دمیشن

ه من جون یول یدیزجر کش یلیسه ماه خ نیتو ا دونمیم یخسته ا دونمیمن ..م هیلی.. ن یلی... ن دمیجلوتر کش خودمو

 ... توییایدر یاون چشما نمیتخت باز کن بزار بب نیرو ا یدیچشاتو باز کن دو هفتس خواب

دوباره چشات به دلم بمونه .. نکن  دنینکن تا اخر عمر حسرت د کارینگاتو ...  یکرد غیسه ماه ازم در یلین

 ...نکاروباهامیا

..  التی...خاله هات عمه ل شونیفرزانه با توراه رویام اسیمه نویامیجونت بن زیمامان بابات اقاجونو عز رونیاون ب نیبب

 ... همه منتظر توان ... دیسع

 یلیه ننگاه ب هیتکون دادم  ی... سر دییجانیوقته ا یلیخ رونیب دی... : آقــــا لطفأ بر دیچیپرستار تو فضا پ یصدا

 ... رونیانداختمو رفتم ب

 ازصبح ؟؟ مهــرزاد با توام .. یخورد یزی؟چ دهیمهـــــرزاد؟چرا رنگ پر یخوب_دیسع

 ترسمیم ؟؟منیدیخودتو د افهیبه فکر خودتم باش ق کمیمهـــرزاد _دینه .. اره اره خوردم ... سع ینیها ؟؟ اره .. _

 با دکتر صحبت کنم .. رمیم_..  بهینگات کنم چه برسه به چهارتــا غر

 یلی..دکتر معالج ن یدکتر نظر دنی... با درفتمیفــعال ... جــلو در اتاق دکتر رژه م_دِ آخه مهـــرزاد.....  _دیسع

 رفتم سمتش ... یفور

 دکتر.. یسالم اقا_

 رو برام شرح داده بود... یلین طیاز هزار بار شرا شیب حق داشت دیبهم انداخت .. شا ینگاه کالفه ا دکتر

 سالم .. جناب...._دکتر

 .. نیهستم ،مهرزاد راست نیراست_
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 ن؟؟یداشت یامر نیبعله جناب راست _ دکتر

 بدونم ... خواسمی.. رسام  میلین تیراجب وضع_

ما  ینکرده ول یرییاز رو چشمش برداشت و جواب داد: متاسفانه هنوز تغ نکشویبود ع یانسالیکه مرد م ینظر دکتر

بهوش  قهیخوابه عم هیو کما هم  رهیبار ها بهت گفتم .. خانم رسام تو کما به سرم نویجوون ا نی.. بب میوار دیام

 بگم .. .. صادقانه کنهیمشخص م زویکه همه چ شهعملکرد بدن خود نیا  سین چکسیدست ه سیاومدنش دست ما ن

..  ادیامروز بهوش ب نیشما ممکنه هم ضیبود  مر یجد یلیخ یدگید بی..اس ادیب شیبراش پ یممکنه هر اتفاق

 ممکنه ....... ای  ادیبهوش ب گیماه د شیممکنه ش

 دعا کن براش ... فقط

 ممنون ..._

 ... مکتایاز ن یکیخودمو انداختم رو  مارستانیب اطیرد شدم و رفتم تو ح عیسر

 .بنده ... مشینصفه ن ینفسا نینفسم به هم یدونیچقددوسش دارم م یدونیخودت م شمیرو نبر از پ یلین ایخدا

 ... دمیجلوم د نویامی... سرمو بلند کردم .. بن سادهیجلوم وا یکردم کس حس

  ییجا هیببرمت  خوامیپاشو مهرزاد م _نیامیبن

 کجــــــا ؟؟_

 میو حرکت کرد میشد نی... پاشدم و دنبالش راه افتادم..سوار ماش اینپرس فقط ب یزیچ _ نیامیبن

 

 

 16۰ قسمت

 .. میدیشو رس ادهیپ_نیامیبن

 شدم .. ادهیپ نیماش از
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 ... دونمیو م فهممیم زارویچ یلیبزرگ نشدم اما خ نجایا درسته

 تو امامزاده؟؟ میبر_نیامیبن

 امامزاده صالحه ـ. درسته؟؟ نجایا_

 ارمیگفتم تورم ب دمیحال خرابتو د یوقت کنهیارومم م نجایا رهیگیتکون دادو گفت:اره .. هر وقت دلم م یسر نیامیبن

 ..... یاروم ش دیشا نجایا

 داخل امامزاده .... میرفت مینگفتم با هم رفت یزیچ

***** 

نها دعام خوب شدن ... ت کنهیاروم م یلیادمو خ نجایا گفتیراست م نیامی.... بن دمیکش میاشک یرو چشما یدست

 رو بهم بر گردون  یلین کنمیخواهش م ااای...خدا یبود بلند شدن از اون تخت لعنت یلین

 داداش ؟؟ شدهیشدم بهش : چ رهیخ نیامیبن یصدا با

 .. مارستانیب میپاشو بر_ نیامیبن

 افتاده ؟؟ یلیبرا ن یشده ؟؟اتفاق یزیگفتم: چ دمیجام پر از

 .. میسر بزن میبر گمیم سین یزیچته پسر ؟؟؟نه چ_نیامیبن

 ... مونمی.. من که شب همونجا م میاها اره اره بر_

 ؟؟یدو سه هفته شب خونه هم رفت نیاصال تو ا_نیامیبن

 ... میبهتره بر الیخیب_

** 

 هم پشتم بود .... نیامیکردم و رفتم باال بن یکیهارو دوتا  پله
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شدم که همراه چند تا پرستار با سرعت رفتن  یداخلش بود ... متوجه دکتر نظر وی یس یکه س یبه سالن میدیرس

چرا اما از استرس جرات قدم از  دونمیشدم ... نفسم به شماره افتاده بود ...نم خکوبی... سرجام م وی یس یسمت س

 قدم برداشتنو نداشتم 

 .. یسادیمهرزاد چرا وا هی: چ دیبهم پرس دیرس نیامیبن

 .. وی یس یسمت س دنییبا چند تا پرستار دو یدکتر نظر_

 به هوش اومده رفتن باال سرش ... یلین دی.. مهرزاد شا یعل ای..  هیلیکه دکتر ن یعه نظر _نیامیبن

 یلین ی.. بابا کردنیم هیو گرفته بودن و هر سه گر یلیمامان ن یدستا اسیو مه ی..... فر وی یس یدو رفتم طرف س به

پرستار از کنارم همراه دستگاه شوک با سرعت رد شدو و رفت داخل   هی.... شهی.... رفتم پشت ش نیامیاومد طرف بن

... 

 .. دروغه ..... کنمیباور نم نه

پاشووو التماست  یلی... دکتر و پرستارا باال سرش بودن  شوک اول داده شده .. ن کشهیمن هنوز نفـــس م یلین

 پاشوو  کنمیم

 دوم ...... شوک

 .........سوم شوک

 چهارم .......... شووک

 ـ.... دیچیپیتو سرم م یلیمادر ن یها ادیفر

 ..... دادیخط صافو نشون م هیکه داشت  یشدم به مانتور رهیخ

 مگ التماست نکردمم چـــــــــرااا  ایمگ ازت نخواستممم خدا اااای.... خدا ییییچ ینیخط  نیا

 .. یچ ینیخط  نیا

 من رفت .... یـــــلین
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 نه دروغه چرته .... چــــــرته.... نه

 و تار شد رهیجلو چشمام ت ایدن

 

 161قسمت

 به پلکام دادم ... یتکون

 کجامم ... من

 دستم ... یسرم.. نگاهم افتاد به سرم تو آخ

 منم ببر ... تونمیمن بدون اون نم یدونیببـــر خــودت م ؟منمیرو بــــرد یــــــلین ــــــایخدا

 .. دیسرمو از دست من بکن نیا_شد ..پرستار اومد تو... اتاق باز در

 اقا محترم هنوز سرمتون تموم نشده .. یول_ پرستار

اومد طرفم و سرمو جدا کرد...از جام بلند شدم ..  عی... پرستار سر دیرو از دست من بکن یلعنت نیا گمیزدم :م ادیفر

 حقم نبوداا  نیرفت ..لـــبــه تختو گرفتم ..خداا جیسرم گ

 یلین_اشک بود سرخ بود.. سیدر بود ... چشاش خ رونیب نیامی.. بنرونیبود از اتـــــاق زدم بــــ یجور هر

 کجاس ..

 مهــــــرزاد .._نیامیبن

 نیامیکجاس بن یلین_

نه .... ته سالن فرزا کردینگام م رهینگفت خ یزیکجاس چ یلیسر جات .. ن ســـایجلو ... با داد گفتم: وا ادیب خواست

 کجاس؟کجا بردنش ... یلینــــ_زده بود رفتم سمتش ...  هیتک واریبه د دمیرو د

 که قرار بود بشنوم واهمه داشتم ... یجواب از
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شده بود  بهم به رو به اشاره کردو گفت: تو اون اتاقه  ـــرهیگرفته بودو خ واریاز د شویصدام تک دنیکه باشن فرزانه

 مهرزاد.. یول

 بار.. نیاخر یبرا نمشیبب خوامینگوو م یچیه ـــــسسیه_

 اخه .._فــرزانه

؟؟ بزار بـــرم ازش بپرسم چرا رفته چرا تنهام گــــزاشته سه ماه بس نبود حاال رفت تا اخر عمر  هیچــــ_

 ....ختیری..اشکام صورتمو پر کرده بود فرزانه پابه پام اشک مشهیم ینگفت مهرزاد چ

 و چرخوندمو و رفتم تو .... رهیبود دستگ یهر طور یول دیلرزیسمت اتاق ... دستم م تمرف

ده ش دهیکش نشیروش که تا س یدیبا مالفه سف دیرو تخت سراسر سف زشیصدا جثه ر یبود ارومو ب خــــــودش

 بود معلوم بود ...

چشما تا ابد بسته شد ؟؟اره  نیا ینیتم:حرکت نداشت بزور قدم برداشتم رفتم کنار تخت ... گف یبرا یجون پاهام

 ؟؟ یو رفتــــ یصدات گزاشت دنینگات شن دنید گید باری؟؟منو تو حسرت  

رسمش  نی؟؟ا یتنهام نزار یمگ قول نداد یلی.. ن یعاشقم ی؟مگ نگفت یچند سالت بود که انقد عجله کرد مگ

 نبود دختر ..

د ... مهم نبو کردمیم هیبلند گر یبهم بگو فقط چشاتو باز کن .... با صدا یدوست دار یهر چ لیبهم بگو گور پاشو

 ... نیمهم نبووود .... همون کنار تخت با زانو فرود اومــدم زم یچیه گیبشنوه د یکس

سم ک نیتر زیرو عز نمیبب تونمینبودتو باور کنم نم تونمینم یــــلینــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .. یلیباهام ن یخروار خاک ....بد کرد هی ــــریز رهیم  شــــهیچشما برا هم نیا نمیبب تونمی... نم زنیریخاک م

 یزود رفت ےلیخ

 

 162 قسمت ❤ آخــــــــر قسمت❤
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از  گمیبهت م دیته دلم لرز دمتیبهت بگم که از همون روز اول که د دمیقول م یاگـــر پـــاش یلینـــــ

باهام  شم کیبود که بهت نزد نیسفر لواسون فقط بخــاطر ا گمیرو برداشتم بهت م یکه تو توش بود یقصدکالس

 .. یبد نباش

 .... سیزنده ن گیتخت د نیکه نفسش به نفسم بند بود االن افتاده رو ا یچطور باور کنم چطور دختر ــــــایخدا

 ...یـــــــــــــلین

 :جــــــــــــــانم ....

 ...شنومیصداتو م شدم ... وونهید ینیبیم

  یبـــــود وونهی:د

 بودم اخه دهیترس یاز جام پاشدم و رفتم عقب ..زول زده بودم به تخت .. دروغ چرا ول عیبود ..سر یلین یکه صدا نیا

 ... زنهیمگ مرده حرف م

 هم اشکامو پــاک کنم ... نمیکه هم واضح تر بب دمیبه چشام کش یدست

.. رفـــتم جلو نشستم لبه تخت ... زبونم  زدیتوش موج م طنتی.. چشماش باز بود ش ــدمیــدیم درست

 بودم بــهش ... رهیبزنم ...خ یتا حــرف دیچرخینم

 مهــرزاد ؟؟_یلین

 ؟ یتو زنده ا یلیج..جانم ...ن_

اومد  لیکه عزرائ ایاون دن رفتمیداشتم م یراستشو بخوا ینیناکار شدم ..  کمیکه فقط  ینیبیآره زندم .. م_یلین

 اوضاع دمیخب منم د گیاونور منتظرته که غشو ضعف کرده برات ... د یپسر هی یجلومو گرفت گفت هنوز زوده بر

خدا جون نوکرتم  ــشهیباورم نم یوا_.......  حرفاتو دمیهااا شن یعاشقم یلیخ میبرگشتم.. حاال خودمون هینجوریا

 هویاقااا ..االنم خواب بودم  یدیدیم یکردیبله اگر غش نم_یلی..ن؟یتو برگشت وی یس یتو س ینی یلی... ن رتمیاس

 ..زنهیکنارم داره زجه م یکی دمید
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که رفتم مهرزاد ببخش منو  دیرو گفت برام ببش یهمه چ اوشینگو س یچیه سییه_یلیراجب اون سه ماه ... ن_

 شدیچ رادی..فقط ه

مامان  گمیفردا م نیعاشقتم .....هم ایجــانم .. تاته دن_یلیمن ؟؟.... ن هیلی...ن خورهیداره اب خنک م یاون عوض_

 طاقت ندارم .. گید یخواستگار میایب انیبابام ب

 شکسته باشه ؟ ی..تازشم عروس باپا ستیزود ن کمی یول یمنم عاشقتم مهرزاد_یلین

شه ....دستشو تو دستم گرفتم راحت  المیدنگ بزنمت به نام خودم خ شیش دیکه گفتم با نیهم رهیهم د یلیخ_

 نشوندم روش ... یبوسه ا

 اســــتاد ... یاقا یتو بگ یهرچ_یلین

 دختـــــر ... وونتمیچشمات د نیبه جونه هم_

 م؟؟ییایدر یچشما_یلین

 ��ـــــــــــــــــــــانیپــــــــــــــــــا��... تییایدر یاره چشما_
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